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Výhradní zástupce firem Hitec, 
Thunder Tiger, MFA a Palička 

Na betonce 114 
150 00 Praha 5-Radotín

Tel.: 0 2 /  64  37 722 Teprve dvanáctiletý M ichal Hrom ják si v le teckom odelářském  kroužku ve Zlatých Ho
rách postavil podle plánku M odelář RC větroň Tukan o rozpětí 2 0 0 0  mm

Malý RC větroň opatřil František Jalovec z LMK Praha 6 -Č S A  
motorem C O X Tee Dee o zdvihovém objemu 0 ,3 3  cm 3. M odel 
o rozpětí 1 015  mm má s NiCd baterií o kapacitě 2 2 5  mAh a pa
lubním systémem se dvěma miniservy Futaba hmotnost 3 8 0  g

S malým elektroletem  Rival 10/C razy, postaveným podle pod
kladů ing. P. Lišháka, CSc., létá rekreačně J. Czyž z Ostravy. 
M odel o rozpětí 1 2 6 0  mm a hmotnosti 8 0 0  g vyniká stabilitou 
a pomalým letem. Je vybaven motorem Speed 4 0 0  s vrtulí F -A ir 
23 0  a řízen RC soupravou Hitec

Z d e n ě k  K o lá ř 
z RM K Krupka pat
ří již  řadu let k opo
rám naší rake- 
týrské reprezenta
ce. Věřme, že se 
mu daří i v v Liptov
ském M ikuláši, kde právě v těch to  dnech probíhá mistrovství 
Evropy

Motorový model J. Součka ze Zlatých Hor slouží k výuce létání. 
Letoun o hmotnosti 2 ,6 0  kg, vybavený motorem o zdvihovém ob
jem u 3 ,5  cm 3, má ovládány výškovku, sm ěrovku, křidélka 
a otáčky motoru
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Ve dnech 14. až 17. října se již po čtvrté 
uskuteční modelářská výstava Model 
hobby ‘95. Přípravy jsou v plném prou

du, a tak jsme požádali představitele pořáda
jící agentury ing. Jana Jalovce o odpovědi na 
pár otázek.

Výstavu Model hobby jsme si zvykli 
spojovat s pražským palácem U hybernů. 
Letos se ale uskuteční ve výstavních pro
storách Veletržního paláce. Proč?

Důvod je jednoduchý. Model hobby se do 
paláce U hybernů prostě už nevejde. Již loni 
jsme museli z prostorových důvodů odřek
nout účast několika vystavovatelům, ale i tak 
tam bylo plno a zejména v prvním patře nedý- 
chatelno. Nové výstavní prostory jsou pod
statně větší, vzdušnější a poskytnou velmi 
slušný komfort jak návštěvníkům výstavy, tak 
i vystavovatelům.

Hovoříš o nových výstavních prosto
rách, ale mám takový pocit, že až tak no
vé nejsou?

V podstatě máš pravdu. Historie vzniku 
Veletržního paláce sahá do roku 1919, kdy 
vznikla idea vybudovat v sousedství pražské
ho výstaviště nový a moderní výstavní areál. 
První a poslední budovou tohoto projektu byl 
právě Veletržní palác. Začali ji stavět v roce 
1926 a dokončili už v roce 1928. Svému 
účelu sloužila do počátku války, pak již byla 
využívána především jako administrativní bu
dova. Po rekonstrukci se téměř po sedmde
sáti létech alespoň zčásti vrací k původnímu 
účelu. Palác, nacházející se na křižovatce 
ulic Veletržní a Dukelských hrdinů v Praže 7, 
je jednou z největších budov v Praze a skvos
tem české funkcionalistické architektury dva
cátých let.

Model hobby patří k jedné z nejnavště
vovanějších výstav, nebude mít její pře
místění negativní vliv na návštěvnost 
a kvalitu?

Nebude. O přemístění výstavy jsme začali 
uvažovat již po předloňském ročníku, a proto 
jsme si v loňském roce dělali průzkum mezi 
návštěvníky. Téměř čtvrtina jich byla ze zahra
ničí, především ze Slovenska a Německa. Ti 
přijeli za výstavou, v žádném případě nešlo 
o náhodné kolemjdoucí. Prakticky shodné vý
sledky přinesl průzkum mezi tuzemskou 
klientelou. Jak se zdá, z úbytku návštěvníků 
tedy není třeba mít obavy. A pořádat výstavu 
v tomto pojetí a rozsahu U hybernů už není 
únosné. Výstava má velkou návštěvnost a vel
ká část návštěvníků na ní tráví více než čtyři 
hodiny, mnozí celý den. Ve Veletržním paláci 
je pro ně i pro vystavovatele podstatně víc 
místa, prostory jsou velmi vzdušné. To nám 
umožní zvýšit standard služeb pro vystavova
tele i návštěvníky.

Jak to vypadá letos s účastí vystavova
telů ve srovnání s minulými léty?

V uplynulých ročnicích byl patrný meziroč
ní růst počtu vystavovatelů a výstavní plochy. 
Tento trend pokračuje, a tak se lze domnívat, 
že letošní Model hobby bude zatím nejrepre
zentativnější. Jádro vystavovatelů tvoří mode
lářské firmy. Za zahraničních se 
nejrozsáhlejšími expozicemi představí KYOS
HO a Graupner, z tuzemských Pan air, Pecka 
modelář a MPM. Proti minulým létům je větší 
podíl funkční modelanny, zejména RC mode
lů letadel, vrtulníků, aut a samozřejmě souvi
sejícího příslušenství. Zdá se, že obliba letec
kého modelářství začíná zase nabírat vzestup
nou tendenci. Nesporně ktomu přispívá veli

ce bohatá nabídka kvalitních a vcelku cenově 
přístupných stavebnic domácí produkce 
a levné elektropohony na bázi motorů řady 
400. Modely lodí se zatím u nás moc neujaly, 
v nabídce několika vystavovatelů ale samo
zřejmě budou. Nabídka modelové železnice 
bude rozsahem asi na úrovni loňského roku. 
Co se týče firemního zastoupení, lze konsta
tovat, že prakticky všechny významnější svě
tové i domácí modelářské firmy budou svými 
výrobky na výstavě zastoupeny.

Zdá se tedy, že Model hobby ‘95  bude 
přehlídkou špičkové světové i domácí 
produkce. Jak si v tomto ohledu stojí do
mácí výrobci?

Myslím, že velmi dobře. Jejich nabídka je 
stále širší a mám pocit, že i kvalitnější. V prv
ních létech se zájem zahraničních firem sou
střeďoval hlavně na nalezení dealerů a zapla
vení našeho trhu jejich výrobky. Teď jsou to 
spíš obchodníci, kteří chtějí od nás vyvážet. 
Není prakticky den, abychom neměli nějaký 
fax či telefonický dotaz ze zahraničí. Jde pře
devším o obchodníky z Německa, Rakouska, 
Belgie, Holandska a Francie. I tato skuteč
nost potvrzuje, že naše výrobky sí získávají na 
zahraničních trzích dobré jméno.

Našli bychom nějaké další zajímavos
ti?

Určitě ano. Jednou z takových už téměř 
tradičních je nabídka sortimentu, který se 
běžně v modelářských prodejnách nevysky
tuje. Jsou to třeba speciální materiály pro 
stavbu halových modelů, guma TAN nebo 
součástky pro stavbu dráhových modelů au
tomobilů.

Součást uplynulých ročníků výstavy 
byly různé doprovodné akce. Na co se 
můžeme těšit letos?

Například na předvádění RC vrtulníku v le
tu, ukázky jízd RC modelů motocyklů a aut. 
Pokud se nám podaří sehnat vhodný bazén, 
tak i na jezdění s loďmi.Určitě bude na výsta
vě aspoň jedno pěkné kolejiště. Instalována 
bude opět osmiproudová autodráha, ale bu
de delší než loni, s automatickým počítáním 
kol a vyhodnocováním výsledků počítačem. 
Právě na této autodráze se v průběhu výstavy 
uskuteční z pověření mezinárodní automode- 
lářské asoicace IMCA poslední závod Světo
vého poháru oldtimerů spojený s vyhlášením 
mistra světa. Takže bude možné vidět v akci 
světovou jezdeckou elitu. Pojede se zde i Vel
ká cena časopisu ABC a pro návštěvníky jsou 
připraveny i další akce. K vidění budou i ukáz
ky špičkového modelářského řemesla, napří
klad RC makety letadel našich reprezentantů, 
vítězné modely poháru Revell apod. Za velmi 
důležitou součást výstavy považuji i udílení 
cen Model roku a Výrobek roku. Letos jich 
bude podstatně méně než loni, jejich udílení 
bude doporučovat jury složená z předních 
modelářských odborníků. Hodnocení pro
běhne už před výstavou a ceny budou uděle
ny při jejím slavnostním zahájení.

Připravil T. Sládek
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■  Skončila doba dovolených. Tep
lé léto připravilo pro všechny dosta
tek příležitostí k cestování, koupání 
i modelářskému vyžiti. Na překrás
né dovolenkové chvíle jisté nikdy 
nezapomene pilot Airbusu A 340 
německé Lufthansy Axel Maurer. 

Jeho povoláni jej zaválo do Jižní Ameriky k vo
dopádům Iguassa uprostřed deštných pralesů 
v národním parku mezi Brazilií, Argentinou 
a Paraguay!. Pozoroval jako ostatní turisté tyto 
největší vodopády světa, daleko pozoruhod
nější než Niagarské. Miliony tun vody vytvářejí 
neobvyklé přírodní divadlo. Jako modeláře 
však Maurera zaujali ptáci, kteří kroužili nad 
hladinou vodopádu bez pohnutí křídel. Uvědo
mil si, že jde o prouděni vzduchu, jaké se ni
kde jinde nevyskytuje. Ohromné množství pa
dající vody strhává vzduchovou hmotu, která 
se odráží od vodní hladiny a stoupá vzhůru. 
Vznikají tak nesmírně silné stoupavé i klesavé 
proudy. Maurer si to prakticky ověřil v letošním 
roce, kdy uskutečnil bláznivý nápad. Z malé 
plošinky odstartoval model větroně F3J Para
gon o rozpětí tři metry a hmotnosti 1100 g, vy
bavený přijímačem Webra S4 se servy Dy- 
mond. Model jakoby uchopen neviditelnou ru
kou stoupal vždy prudce vzhůru, v klesavém 
proudu se naopak rychle propadal. Let trval 
asi třicet minut, pak bylo nutné uvolnit letový 
prostor pro vrtulník s turisty. Od začátku bylo 
jasné, že přistání bude problém. Několik po
kusů chytit model do ruky se nepodařilo, a tak 
přistál na koruně tropického stromu, odkud jej 
Maurer s pomocí svých přátel dostal po hodi
novém úsilí. Proměnu snu Axela Maurera ve 
skutečnost zdokumentovalo tři sta fotografií.
■  Katalogy modelářských firem nabízejí občas 
modely parašutistů. Nejznámější je Charly fir
my Robbe nebo Victor z Modelltechniku. Bý
vají nejčastěji v měřítku 1:4, figura má tedy 
výšku kolem čtyřiceti centimetrů. V ní se skrý
vá přijímač s akumulátory a obyčejně tři serva 
pro řízení padáku. Plán takového parašutisty 
vyšel ostatně před časem i v Modeláři. Padáky 
jsou konstruovány podle skutečných moder
ních padáků a dovolují bezpečné řízení sestu
pu i přistání figury. Modely parašutistů byly pů
vodně určeny pro vynesení a shozeni z moto
rového modelu. Jednou z nejmladších discip
lín FAI však je paragliding -  létání na padáku 
nad svahem. Nezkusíme to i my s modely? 
Chce to jen vhodný svah, raději s velkým sklo
nem, příhodný silný vítr, chvilku pokusnictví 
a úspěch se určitě dostaví. Kdo bude první? 
Napište mi své zkušenosti!
■  Po uveřejnění článku Létání v bačkorách 
v Modeláři 11 /94  o počítačovém simulátoru 
letu RC modelů firmy Dave Brown ještě nyní 
zodpovídám různé odborné dotazy týkající se 
počítačové techniky. S programem je možné 
simulovat let s jedenácti typy modelů letadel 
a osmi typy vrtulníků v osmi stupních povětr
nostních podmínek. Přiznávám, že jsem jen 
počítačový spotřebitel -  co mé naučili, to 
znám, občas některé cesty nebo úkony ještě 
zapomenu! V tomto směru nehledejte pomoc 
u mě, ale poradím něco lepšího. Všechny od
borné dotazy ochotně zodpoví přímo pro
dejce, firma Pan air v Praze-Vršovicich. Navíc 
si zde zájemci -  i ti, kteří již soupravu Dave 
Brown vlastní -  mohou koupit instalační pro
gram pro první českou verzi. Má jednu velkou 
výhodu: Modelářům, kteří zápasí s anglickou 
odbornou terminologií, otevře další možnosti 
pro ještě širší využití simulátoru. Ato už asi sto
jí za těch pár korun navíc. Tak ať se vám dob
ře létá -  česky!

V Jaroslav SUCHOMEL /

Příznivcům 
tichého letu

F3B ožívá
Mistrovství ČR v kategorii F3B uspořá

dal 3. června Leteckom odelářský klub 
v Liberci. Z vnějšího pohledu nebylo vel
kolepou podívanou. Souvisí to  i se skuteč
ností, že Liberečtí původně chtěli uspořá
dat jen veřejnou soutěž a teprve na požá
dání předsednictva KLeM ČR ji povýšili na 
mistrovství. Ze sportovního hlediska ale 
mělo to to mistrovství slušnou úroveň. To 
dovede ocenit ten, kdo se na pořádání 
soutěže F3B někdy podílel. Počasí bylo 
příznivé: bylo polojasno a vál mírný vítr rov
noběžný se směrem startovací dráhy. Pa
mětníci, kteří z minulosti znají časté situa
ce, kdy vítr vál dolů po svahu Ještědu, by 
jistě souhlasili, že tentokrát to  byla poho
da.

Výsledné pořadí s celkovým počtem 
bodů je  uvedeno níže. Chtěl bych dodat 
několik slov: Mistrovství se zúčastnil i K. 
Giszterowicz z Polska. Účast zahraničních 
modelářů na obdobných akcích však bývá 
problem atická. U soutěžních kategorií, 
v nichž se uplatňují absolutní výsledky, je  
možné, aby cizí účastník létal mimo pořa
dí. F3B ale používá skupinové hodnocení 
a v tom  případě zařazení takového účast
níka do skupiny zákonitě ovlivni výsledky. 
Liberečtí pořadatelé chtěli přijetím zahra
ničního účastníka při poměrné malém po
čtu soutěžících zvýšit sportovní úroveň 
soutěže. Tuzemští účastníci vzali na vědo
mí upozornění na možnost ovlivnění vý
sledků, ale projevili předem s touto even
tualitou jednom yslný souhlas. Modeláři 
F3B v tom to směru předběhli jednání 
SMČR, který si dal za úkol sjednotit po
stup při přijímání zahraničních účastníků

Svaháky nai
Tretie kolo seriálovej súťaže v leteckom 

modelárstve v kategorii RC svahových 
vetroňov F3F o titul majstra Slovenska zor
ganizoval z poverenia ZMOS Bratislava 
v dňoch 24. a 25. júla LMK Ružomberok. 
V malebnom prostředí Nízkých Tatier pod 
vrcholom Zvolena (1405  m) sa střetlo 
tridsaťjeden súťažiacich z rázných kútov 
Slovenska.

V sobotu severný vietor vydržal iba 
v priebehu jedného letového kola, a ta k  ne- 
zostávalo nič iné, ako návrat sedačkovou 
lanovkou do horského hotela Slovtransga- 
su -  sponzora podujatia. Po chutnej veče
ři si přítomní so záujmom prezreli videozá
znam z medzinárodnej súťaže v kategorii 
F3F, ktorá sa uskutočnila v roku 1994 ne- 
ďaleko skotského Edinburghu.

N edefné ráno bolo veterné (8 až 
1 2 m /s), a tak tu bola nádej, že súfaž vstú- 
pi aj do d'alsich köl, čo sa aj stalo. Čerstvý 
severný vietor najlepšie zhodnotil Ing. Ma
rián Máslo z Ružomberka, ktorý z celko
vých p iatich köl získal 3 8 1 4  bodov. 
Rozdielom jedného bodu (3813  b.) druhů 
priecku v poradí obsadil Dušan Mihalides 
zo Šivetíc. Ján Janek zo Žiliny skončil třetí 
(3780  b.) před Oldrichom Vitáskom z Holí-
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na české mistrovské soutěže. Výsledek 
jednání ale ještě neznám.

I když někteří lidé již s kategorií F3B vů
bec nepočítají, ve světě žije velmi intenziv
ně. Aktivita českých modelářů je  v tomto 
srovnání jen skromná. N icméně některé 
skutečnosti na letošním mistrovství ČR 
jsou povzbuzující. Třetinu startovního pole 
představovali mladí nadějní m odeláři.
I když je jich výsledky ještě nestačily na 
přední místa, představují příslib do bu
doucna.

Jiným světlým bodem byla úroveň po
užitých modelů. V minulosti se na mistrov
stvích objevovaly kromě soutěžních spe
ciálů vždy i m odely takříkajíc do počtu, ne
vhodné pro rychlostní úlohy. Na letošním 
mistrovství bylo možné vidět jenom  mode
ly celolaminátové, svědčící o tom, že se 
všichni účastníci na F3B specializují.

Výsledné pořadí je  jen jedním pohle
dem na výkony soutěžících. Za pozornost 
stojí i dílčí výkony v jednotlivých úlohách. 
N e jpodstatnější je  porovnání výsledků 
v úloze rychlost. Povětrnostní podmínky 
a momentální dispozice mohou sice kon
krétní výkon ov livn it, ale aspoň hrubé po
rovnání je možné. Nejlepší výsledky dosa
žené na m istrovství ČR jsou : Ješina 
2 0 ,3  s, Polák Giszterowicz 2 1 ,7  s, Bayer 
2 1 ,8  s, Tříska 24 ,7  s, Koudelka 2 6 ,4  s, 
Blažek 2 7 ,2  s a Zobal 29 ,9  s. Při porov
nání s časy světové špičky, které se pohy
bují okolo 17 s, je  nutné konstatovat, že 
naši modeláři F3B mají ještě co dohánět.

Ing. Tom áš Bartovský, CSc.

Výsledky: 1. F. Bayer, Zlín, 8 4 1 4 ; 2. 
K. Giszterowicz, Wroclaw, 8 3 7 3 ; 3. Z. 
Ješina, Chrudim, 7 712 ; 4. K. Koudelka, 
Hradec Králové, 7 640 ; 5. M. Blažek, Li
berec, 7 3 7 6  b.

Donovalmi
ča (3689 b.) a Lubomírom Ivanom z Nitry 
(3631 b.). Najlepší čas dosiahol v treťom 
kole Milan Janek z Nitry (51,1 s.) a naj- 
mladším účastníkom bol Dušan Mihalides 
zo Šivetíc.

Závěrečné vyhodnotenie spojené 
s odovzdaním věcných cien ukázalo, že 
v tomto prostředí sú vhodné podmienky 
tiež na usporiadanie medzinárodnej súťaže 
v tejto disciplíně. Predpokladom k úspeš- 
nej realizácii tohoto záměru v roku 1996 
bude okrem iné rozšírenie počtu sponzo- 
rov, medzi ktorými by nemalí chýbať ani vý- 
robcovia modelov lietadiel apod.

L.V.

Štít vítězství
V Holýšově se 24. června konal již devate

náctý ročník soutěže v kategorii RC V2 o pu
tovní Štít vítězství. Mezi sedmi účastníky se za 
nevlídného počasí nejlépe dařilo domácímu 
soutěžícímu Janu Fatkovi, který získal 1374 b.

J. Číž
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RC větroň 
High Sierra
VÝROBCE:
MFA, Velká Británie

Model High Sierra konstruktéra Chrise Bakera 
je podle údajů výrobce vysokovýkonný větroň s říze
ným směrovým i výškovým kormidlem.

Krabice z mikrovlně lepenky o rozměrech 
105x32x7,5 cm má téměř přes celé víko celoba- 
revnou lesklou přelepku, na níž je veliká fotografie 
hotového modelu ladných tvarů, obrázek motorizo
vaných verzí s elektromotorem a motorem Cox Tee 
Dee 0,8, dále pak fotografie gumicuku. Text v an
gličtině, francouzštině a němčině seznamuje s obsa
hem stavebnice a základními technickými daty mo
delu. Podle nich je rozpětí 2000 mm, délka 
1080 mm, plocha křídla 29,85 dm2, letová hmot
nost bezmotorové verze 1090 g, plošné zatížení 
křídla 36,5 g/dm2. Cena doporučovaná firmou Mo
del Velkom, která výrobky MFA do České republiky 
dováží, je 2800 Kč.

Model je dodáván ve vysokém stupni předpra- 
cování. Stavba nám trvala 11 hodin, avšak zvolili 
jsme klasickou povrchovou úpravu. Pokud by se 
k potažení použilo nažehlovací folie, šlo by model ur
čitě postavit za jeden den.

Stavebnice obsahuje hotový probarvený trup ze 
skelného laminátu, polotovar krytu kabiny, polystyré
nové výřezy křídla polepené dýhou Abachi, poloto
vary ocasních ploch a veškerou bižuterii. K exemplá
ři, který jsme dostali od dovozce k vyzkoušení, ještě 
nebyl přiložen návod v češtině. Pracovali jsme proto 
podle anglického textu, doprovázeného 16 fotogra

fiemi a podrobným výkresem, naprosto vyčerpávají
cím veškeré operace potřebné k dokončení mode
lu. Obrazový doprovod je tak podrobný, že lze mo
del sestavit i bez čtení textu.

K lepení modelu je doporučena epoxidová prys
kyřice (ne rychle se vytvrzující) a disperzní lepidlo. 
Použili jsme ChS Epoxy 1200 a Herkules.

Stavbu jsme zahájili ocasními plochami. Jejich 
polotovary z kvalitní balsy jsme vybrousili do symet
rického profilu a do polovin plovoucí výškovky zale
pili mosazné (v návodu jsou uváděny hliníkové) trub
ky pro spojovací dráty.

Trup modelu je stříkán z polyesterové bíle pro- 
barvené pryskyřice a střiže skelných vláken do for
my. (Stejnou technologií jsou vyráběny například při
lby.) Hotový výrobek má téměř dokonalý povrch, ale 
laminát má proti ručnímu laminování ze skelné tkani
ny větší podíl pryskyřice. Hmotnost polotovaru ve 
stavebnici činila 250 g.

V kýlové ploše jsme provrtali a propilovali otvory 
pro spojovací dráty výškovky. Vyřízli jsem zadní část 
kýlovky a otvor zapilovali, aby lícoval s balsovou liš
tou se zalepenými plastikovými závěsy. Do otvoru 
jsme vložili páku výškovky a nasunuli spojovací drá

ty. Před tím jsm zhotovili táhlo k servu a připojili je 
jednou z přiložených vidliček k páce. Operaci jsme 
dokončili vlepením lišty se závěsy pro směrové kor
midlo. Provrtáním otvorů pro šrouby vlečného háčku 
a propilováním otvoru pro vyvedení táhla směrovky 
jsme hrubou „stavbu" trupu dokončili. Provrtali jsme 
dva otvory pro spojovací dráty křídla a otvor pro gu
movou smyčku, stahující poloviny křídla k sobě. Pří
mo na trupu jsme z balsy tl. 3 mm slepili základ ka
biny a opracovali jej tak, aby lícoval s povrchem tru
pu. Po nastříkání bílým nitroemailem jsme 
kyanoakrylátovým lepidlem přilepili modře zabarvený 
kryt kabiny.

Křídlo má lichoběžníkový půdorys s hloubkou 
u kořene 184 mm a na konci 127 mm. Polotovary 
jsou vyříznuty z jednoho bloku polystyrénu, v němž 
jsou potom v krabici dodávány a později je v něm lze 
přepravovat, čímž se sníží možnost jejich poškození. 
Profil by podle údajů v návodu měl být Clark-Y, 
avšak s ním má společnou jen rovnou spodní stranu.

K polotovarům křídla jsme Herkulesem přilepili 
náběžné lišty a po zaschnutí je opracovali do profilu. 
Balsové polotovary koncových oblouků jsme přilepi
li opět Herkulesem. Konce mosazných (v návodu AI) 
trubek pro spojovací dráty jsou zakotveny ve válco
vých kolících, zalepených kolmo k rovině spodní 
plochy křídla a procházejících horním i spodním dý
hovým potahem. Podle návodu se nemají lepit epo
xidem. V tomto bodě jsme však návod neuposlechli 
a zalepili je ChS Epoxy 1200. Lepený spoj jsme 
opatrně „pofoukali" vysoušečem vlasů, aby se lepid
lo dobře vpilo do dřeva, a na spoj jsme nanesli další 
vrstvu pryskyřice. Po vytvrzení jsme spoj přebrousili. 
Kořenová žebra z plastické hmoty jsme podle návo
du obrousili a stejně jako trubky pro spojovací dráty 
přilepili epoxidem.

Povrchová úprava může podle návodu spočívat 
v potažení křídla a ocasních ploch nažehlovací folií 
nebo tenkým papírem. Zvolili jsme druhou možnost. 
Po obroušení jemným brusným papírem jsme křídlo 
a ocasní plochy natřeli zředěným lepicím lakem a po 
zaschnutí opět obrousili. Malířským klihem Dekora 
jsme přilepili na ocasní plochy slabě navlhčený ten
ký japonský papír. Po zaschnutí jsme jej vypnuli tře
mi nátěry napínacího laku. Na nosné plochy jsme 
papír přímo přilakovali lepicím lakem. Nátěr jsme tři
krát zopakovali a každou vrstvu obrousili papírem 
pro broušení pod vodou zrnitosti 400. Povrch křidla 
a ocasních ploch jsme dvakrát nastňkali bílým nitro- 
kombinačním emailem a opět přebrousili pod vo
dou. Povrchová úprava trupu spočívala pouze 
v zabroušení dělicí spáry.

Instalace RC soupravy je velmi jednoduchá. 
Zhotovili jsme táhlo ke směrovce a do trupu zalepili 
čtyři hranoly pro montáž serv. Serva jsme umístili za 
sebou. Kabina je natolik prostorná, že se do ní ve
jdou zdroje o kapacitě 500 mAh, přijímač velikosti 
Modely a dvě serva Hitec 422. Po zatvrdnutí lepidla 
jsme provrtali a vypilovali otvor pro vypínač, přišrou
bovali serva a připojili k nim táhla. Dvěma vruty jsme

připevnili vlečný háček a páku směrového kormidla. 
Vložili jsme do trupu zdroje s přijímačem a seřídili 
délky táhel i výchylky kormidel. Směrovka měla vý
chylky 30° na každou stranu, výškovka asi 10° na
horu a 7° dolů.

Po nalepení velkých barevných samolepicích 
obtisků na křídlo a VOP jsme model sestavili a polo
žili na váhu. K našemu překvapení ukázala 1090 g, 
tedy přesné to, co udává výrobce. Po kontrole polo
hy těžiště, která odpovídala výkresu, jsme vyrazili na 
svah. Foukalo to asi 6 až 7 m/s. Vzali jsem model 
a hodili od svahu. Ihned jsme však museli velmi opa
trné řídit. Model rozhodně nevynikal podélnou stabi
litou, zejména v turbulenci. Po třech dvacetiminuto
vých letech jsme vše zabalili a po uklidnění větru vy
razili s gumicukem na letiště. Starty byly bez problé
mů, avšak potvrzovaly se naše obavy z nevhodného 
profilu a malé hloubky na koncích křídla zaručující 
kritické až podkritické obtékání. Po vypnutí jsme po
malu dotahovali až do ztráty rychlosti. Bez nejmenší- 
ho varování model spadl do vývrtky. Experiment 
jsme opakovali ještě jednou s týmž výsledkem. Pro
tože mohutnost VOP 0,4 se nám nezdála až tak ma
lá, zkusili jsme posunout těžiště asi o 10 mm vpřed. 
Stabilita se nepatrně zlepšila, ale vlastnosti při přeta
žení byly stejné. Proto jsme usoudili, že závada bu
de v hloubce a profilu křídla. Na konce křídla v dél
ce asi 30 cm jsme přilepili provizorní turbulátory. 
Vlastnosti modelu se výrazné zlepšily. Při přetažení 
třikrát zhoupnul a teprve potom začal pomalu pře
cházet do vývrtky. Doma jsme na horní stranu profi
lu asi 5 mm od náběžné hrany přilepili po celém roz
pětí režnou nit. Když už jsme byli u experimentová
ní, zhotovili jsem novou konstrukční výškovku 
s hloubkou větší o 25 mm.

S takto upraveným modelem jsme opět vyrazili 
na svah. Vál vítr asi 5 m/s. První let model absolvo
val s původní výškovkou. Vlastnosti i výkony s turbu- 
látorem byly mnohem lepší než předtím. Pak jsme 
vyměnili původní výškovku za novou. Podélná stabi
lita se samozřejmě zlepšila, takže se model choval 
už zcela rozumně a nezáludně. Využili jsme přícho
du termické bubliny, získali výšku a vyzkoušeli vlast
nosti při přetažení. Neporovnatelně se zlepšily. Zby
tek výšky jsme utratili několika pěkné vykrouženými 
přemety. Během dalšího létání jsme se nechtěně 
přesvědčili o pevnosti modelu, který jsme při otáčce 
zavěsili na břízu ve výšce asi 6 m. Po pádu ze stro
mu měl pouze naraženou náběžnou hranu křídla.

High Sierra je velmi pohledný a skladný větroň 
pro univerzální použití při rekreačním létání. Doporu
čujeme však křídlo opatřit turbulátorem podle obráz
ku, hloubku křídla zvětšit lištou o průřezu 4x25 mm 
z co nejlehčí balsy, přilepenou k odtokové hraně, 
a výškovku odlehčit kruhovými otvory podobné, jako 
je tomu u směrového kormidla. Takto upravený mo
del bychom se sice jen těžko odvážili nazvat vysoko
výkonným, ale je s ním určitě pěkné a příjemné po- 
létání.

RAMPA

TURBULÁTOR i> 0,5
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RC elektrovrtulník

l u o
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VÝROBCE: Kyosho, Japonsko
Firma Kyosho z Japonska se do povědo

mí našich modelářů zapsala především kva
litními RC vrtulníky a automobily. Na letoš
ním veletrhu hraček a modelářského zboží 
v Norimberku představila revoluční novinku 
-  RC elektrovrtulník Hyperfly, k jehož ovlá
dání stačí pouze dvoukanálová RC soupra
va.

Model, zhotovený převážně z plastů, je 
konstrukčně řešen velice jednoduše. Pohá
něn je  elektromotorem A P -29 , jako zdroj 
elektrické energie je doporučován Accu 
pack Sanyo 7,2 V /1100 mAh (není součás
ti stavebnice).

RC soupravou jsou ovládány pouze dvě 
hlavní funkce -  klonění a klopení. Rotorová 
hřídel je skloněna o 15° po směru letu, 
čímž nosný rotor stále nutí model letět do
předu. Tím se reakční moment od nosného 
rotoru natolik eliminuje, že místo vyrovnáva
cího rotoru stačí profilovaná svislá stabili
zační plocha (ploutev), která je zhotovena 
z transparentního lexanu. Hlava nosného 
rotoru typu Schlůtter bez kolektivu je vyba
vena Bell-Hillerovým stabilizátorem a je ří
zena od desky automatu cykliky dvěma táh
ly·

Listy nosného rotoru s profilem typu 
C lark-Y  se ke koncům zužují. Jsou vyrobe
ny z tvrzeného polystyrénu a zesíleny lami
nátovým nosníkem.

Serva, jež mohou být standardního typu 
nebo mini, jsou uložena pod automatem 
cykliky, který ovládají přímo dvěma táhly.

Elektromotor A P -2 9  je  zpřevodován

PŘ6DS TA-
V U J € M €

čelními ozubenými koly v poměru 1:10 pří
mo na hřídel nosného rotoru.

Ocasní nosník je z duralové trubky o prů
měru 8 /0 ,5  mm. Na jeho konci je přišrou
bována svislá stabilizační plocha.

E lektrom otor je  ovládán vypínačem 
spojeným s pákovým táhlem. To se za letu 
vyklopí pod vrtulník, přičemž se vypínač za
pne (a rotor se roztočí). Při dosednutí vrtul
níku na zem se pákové táhlo sklopí a vypí
nač přepne do polohy vypnuto (rotor se pře
stane točit).

Trup je  výlisek z bílého polyetylénu. Ce
lá mechanika je  do výlisku zašroubována 
společně s přistávacími ližinami.

Povrchová úprava sestává z kvalitních 
samolepicích obtisků.

Stavebnice je  dodávána v pěkné potiště
né kartónové krabici s barevnou fotografií 
modelu a základními technickými údaji. 
Uvnitř krabice je kartónová vložka, která od 
sebe odděluje jednotlivé celky. Stavebnice 
obsahuje veškeré potřebné díly ke stavbě 
kromě RC soupravy a akumulátorů. Staveb
ní návod v angličtině a němčině ve stylu 
„krok za krokem" („step by step") je dopl
něn devatenácti „explozivními" obrázky, tak
že ani pro technického antitalenta není pro
blém model postavit správné. Instalace RC 
soupravy odpovídá běžným zvyklostem.

Létání s modelem po seřízení podle sta
vebního návodu nečiní problémy a zvládne 
je každý, kdo umí létat se školním motoro
vým modelem ovládaným výškovkou a kři
délky. Let Hyperfly je klidný a model je 
i přes malý průměr rotoru vcelku stabilní.

Hyperfly se startuje jako normální moto
rový model vhozením do vzduchu s roztoče
ným rotorem. Doba letu je asi čtyři minuty. 
Po poklesu napětí napájecího akumulátoru 
začne model mírně klesat. V tomto okamži
ku je třeba dobře udělat rozpočet na přistá
ní, model otočit proti větru a mírné „tahat". 
Hyperfly se přibrzdí a začne při pomalém 
dopředném letu klesat úměrně svému nata
žení. Těsně nad zemí se natažení povolí, 
model dosedne na ližiny, pákové táhlo vy
pne vypínač a rotor se přestane točit.

Jako každá novinka nemá ani Hyperfly 
zrovna nejnižší cenu. Firma Modelsport 
z Roztok u Prahy, která je výhradním dovoz
cem vrtulníků Kyosho do CR, doporučuje 
prodejní cenu 8379  Kč. Nicméně za tuto 
částku získáte stavebně jednoduchý model, 
který se sice svými vlastnostmi a jednodu
chým ovládáním řadí ke kategorii nenároč
ných modelů pro volný čas, ale jehož futu
ristický vzhled -  nemluvě již o samotné sku
tečnosti, že jde o vrtulník -  jej nesporně či
ní velmi atraktivním.

RAMPA
Snímky: RAMPA a Modelsport

Základní technické data:
Délka: 870 mm
Průměr rotoru: 580 mm
Hmotnost: 730 g
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Již 21. ročník nejpopulárnější soutěže 
elektromodelů Militky-Cup se létal 25. až 
28. května ve Švýcarsku, tentokrát na krás
ných alpských loukách nad malebnou ves
ničkou Hittnau. Organizátor této soutěže 
a prezident podkomise elektroletu CIAM FAI 
Emil Giezendanner musel změnit místo sou
těže pro nepřekonatelné potíže s majitelem 
původního pozemku. Letos se soutěž kona
la sice na méně vhodném místě, zato však 
s kouzelným výhledem na alpské velikány.

Soutěž byla vypsána pro kategorie F5B, 
F5A, F5C, F5B /6, velké kluzáky s elektro
motory a solární modely F5E. Dále se létal 
Švýcarský pohár s mezinárodní účastí se 
šestičlánkovými modely a vlastní Militky Cup 
s experimentálními modely.

V kategorii F5B se sešlo třicet čtyři účast
níků z Rakouska, Itálie, Německa, Belgie, 
Francie, Velké Británie a Švýcarska, opět te

dy bez nás. Ve výborné pohodě odlétal 
všechna tři soutěžní kola Rudi Freudentha- 
ler, který vyhrál s 51 body před Norbertem 
Hubnerem z Německa a Švýcarem Ursem 
Leodolterem. Na čtvrtém místě skončil Fran
couz Alain Scala s modelem osazeným na
ším motorem Mega. Zajímavá byla soutěž 
šestičlánkových modelů podle pravidel FAI 
F5B. Tyto malé roztomilé modely, ovšem 
s velmi výkonnými motory, dokáží neuvěřitel
ných šestnáct průletů (George Shering ze 
Švýcarska). Vyrovnanými výkony vyhrál Ně
mec Volker Reck před Švýcary Brucem 
Flockartem a Thomasem Wácherlinem.

Z rámcových soutěží byl výborně obsa
zen Swiss-Cup, který se létá podle národ
ních pravidel se šestičlánkovými modely. 
Mezi čtyřiceti sedmi účastníky byli i tři slo
venští modeláři. Přijeli s modely typu Endu- 
ro, které pro tato pravidla nejsou vhodné,

takže 21. místo Patrika Heinricha je úspě
chem. Pavol Lišhák neúnavně předváděl 
svého nového Rivala a zdá se, že modely té
to koncepce budou úspěšné i v zahraničí. 
Ve Swiss-Cupu však letos byli úspěšní pou
ze Švýcaři: Vyhrál Martin Lůtki před Oska
rem Leonim a Hans-Peterem Riederem. Ka
tegorie RC elektrovrtulníků, akrobatických 
modelů a velkých větroňů s elektromotory 
byly obsazeny slabě, zatím se zřejmě příliš 
neujaly.

Většímu rozšíření solárních modelů brání 
i v západních zemích vysoká cena sluneč
ních článků a motorů, nicméně sledovat tyto 
modely na pozadí zasněžených hor byl 
vskutku požitek.

Zdařilé setkání vyznavačů tichého letu ve 
Švýcarsku zakončilo předvádění experimen
tálních modelů.

Otakar Šaffek
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KONSTRUKCE A POPIS: 
Bohumil N inger, Strakonice  
SNÍMKY: Jaroslav Suchom el

Kanárek je další z modelů, který potvrzuje 
úspěšnost elektropohonu „400“ . Model se odle
pí s asfaltu asi po deseti metrech, umí základní 
obraty Vzhledem k plošnému zatížení 33,3 
g /dm 2 velmi dobře klouže, což oceníme při po
klesu napětí baterie v závěrečné fázi letu. Díky 
malým rozměrům a hmotnosti okolo 700 g je té
měř nerozbitný.

Při stavbě jsem se snažil o dosažení co nej- 
menší hmotnosti a dostatečné pevnosti za použi
tí minimálního sortimentu modelářského materiá
lu. Balsu použijeme tl. 1,5 a 4 mm. Náběžná liš
ta je  kdysi prodávaná Modela, na kterou vhodně 
navazuje upravený profil E205 hloubky 190 mm. 
Lehká překližka tl. 4  mm je ze starého nábytku.

Celý model je až na několik výjimek slepen 
nitrocelulózovým lepidlem. Vyvážen je umístěním 
pohonné baterie před nebo za přepážku T4  
a polohou RC soupravy.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v mm):
Trup. Bočnice vyřízneme z balsy tl. 1,5. Na

lepíme na ně smrkové lišty o průřezu 3x5 a výztu
hy z balsy tl. 1,5 a 4. Na rovné desce sestavíme 
přední část trupu od přepážky T1 až po T7. 
Spodní část trupu až k přepážce T7 uzavřeme 
balsou tl. 1,5, v níž vynecháme asi 5mm mezeru 
pro podvozek -  za letu touto štěrbinou odchází 
chladicí vzduch od motoru. Horní přední část tru
pu (kabinu) uzavřeme až po konečném vyvážení 
modelu podle polohy baterie. Vlepíme pás pře
kližky s plastovou maticí M4 pro upevnění křídla 
a uzavřeme celou zadní část trupu.

Motorový kryt. Se zhotovením krytu je nej
lepší počkat až po zalétání modelu a případné 
změně úhlu seřízení motoru. Zhotovíme jej

z balsy tl. 1,5 polepené papírem, nebo jej naka- 
šírujeme z papíru na kopyto z pěnového polysty
rénu. K trupu kryt přilepíme čirou plastikovou sa
molepicí páskou.

Ocasní plochy. Kostru slepenou z balso- 
vých lišt po dokonalém zaschnutí lepidla obrou
síme do patřičného tvaru. Zvlášť pečlivé brousí
me úkosy na styčných plochách pevných a po
hyblivých částí. Kormidla přilepíme k pevným 
částem až na hotovém a vylakovaném modelu 
kvalitní plastikovou samolepicí páskou šíře 15 až 
20. Nejdříve z rovné strany s mezerou asi 1 mm, 
poté kormidlo vychýlíme tak, aby úkosy na druhé 
straně tvořily rovinu, a přelepíme druhou stranu.

Křídlo. Podle plechových či překližkových 
šablon zhotovíme dvacet tři žeber, do nichž 
vyvrtáme a vypilujeme výřez pro lištu nosníku 
o průřezu 2x10. Ve středovém žebru výřez rozší
říme o 2 mm na každou stranu pro spojku křídla 
a upravíme otvor pro spojovací kolík a spojku 
z balsy tl 4. Z pevné balsy tl. 4 vybrousíme odto
kovou lištu. Na lištu nosníku navlékneme žebra 
a na rovné desce slepíme jednotlivé poloviny 
křídla. Připravíme si spojky křídla z překližky tl. 2 
a balsy tl. 4 a křídlo slepíme. Jedna polovina při
tom leží na desce, druhou na konci podložíme 
podložkou výšky 85 mm. Lepíme epoxidem 
a spoj ještě omotáme nití.

Na slepené křídlo nalepíme koncové oblouky 
s pomocnými trojúhelníkyz balsy tl. 1,5. Do stře
du vlepíme duralový kolík o 0  4 a poté celé stře
dové pole vylepíme balsou tl. 1,5.

Křídlo sesadíme s trupem a ze zbytků balsy 
zhotovíme přechod. Přilepíme překližkovou 
výztuhu pod polyamidový šroub M4 spojující kří
dlo s trupem.

Povrchová úprava. Model hladce obrousí
me a dvakrát lakujeme lepicím lakem. Potáhne
me jej barveným papírem (na prototypu je použi
ta Mikalenta). Samozřejmostí je  přebroušení kaž
dé zaschlé vrstvy laku jemným brusným papírem.

Podvozek. Hlavní nohu ohneme z pružino
vého drátu 0 0  2,5. Kola o 0  35 zajistíme připá- 
jenými podložkami o 0  3. Ostruhu z ocelového 
drátu o 0  1,2 až 1,5 vytvarujeme v kleštích a při
lepíme k trupu epoxidem pod výztužný trojúhel
ník z překližky tl. 1. Ostruhové kolo o 0  25 až 35 
ze staré dětské hračky zajistíme zahnutím drátu

ostruhy.
Pohon. V prototypu modelu je použito moto

rové lože Modeltechnik No 5003,4, jež zajistí 
spolehlivé vyosení motoru 2° doprava a 4° dolů. 
Pohonná jednotka Modeltechnik No 5003,11 
má převod 2:1 a je vybavena unašečem vrtule 
Modeltechnik No 5003,5. Regulátor otáček 
s plynulou regulací a napájením přijímače BEC je 
ve spojení s vrtulí 22 0 /1 2 0  ideálním doplněním 
této pohonné jednotky. Pokud použijeme spí
nač, je vhodnější zvolit vrtuli s menším stoupá
ním, asi 220 /10 0 . Do trupu se pohodlně vejde 
sedmičlánková baterie 500 až 700 mAh. Maxi
mální proudový odběr zmíněné pohonné jednot
ky se pohybuje okolo 7 A.

RC souprava musí být třífunkční. Trup je do
statečně prostorný i pro výrobek Modela či 
ČETO. Záleží pouze na hmotnosti. Táhla zhotoví
me z balsových lišt o průřezu 7x7 a drátů do 
výpletu jízdního kola. Je možné použít i lanovo- 
dy. Koncovky a páky použijeme malé, například 
MP JET.

Použitý materiál

Balsové prkénko 100x1000, tl. 1 , 5 - 5  ks; tl. 4 
-  1 ks
Lišta smrková dl. 1000, průřezu 2x10 -  2 ks; 
3x5 -  2 ks
Náběžná lišta Modela čí HVP 110 mm 
Překližka tl. 4 -  4 dm2 ; tl. 2 -  1 dm2 
Ocelový drát o 0  2,5 -  dl. 340; 1,2 až 1,5 -  dl. 
120
Potahový papír Mikalenta, Modelspan apod. 
Napínací a lepicí lak
Motorové lože Modeltechnik No 5003,4; po
honná jednotka No 5003,11; unašeč vrtule No 
5003,5

Výkres modelu ve skutečné velikosti ob
držíte, poukážete-li čitelně vyplněnou poš
tovní poukázkou typu C 3 0  Kč (na Slovensku 
35  Sk) na adresu: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24, 113 66  Praha 1 (na Slo
vensku Magnet-Press Slovakia, Grösslingo- 
va 62, 811 09  Bratislava). Do zprávy pro pří
jemce napište čitelně název modelu „Kaná- 
rek“ a znovu svou úplnou adresu. Výkres 
vám zašleme do 30  dnů (na Slovensku do 
45  dnů) po obdržení poukázané částky.

CM Modellclub Košice usporiadal v dňoch 17. 
a 18. júla pri obci Valaliky letecko-modelársku sú- 
ťaž v kategorii RC modelov s elektropohonom. Tou
to akciou, započítanou do seriálu majstrovstiev SR, 
sa CM Modellclub úspěšně zapísal medzi nových 
organizátorov modelářských podujatí. Do súťaže sa 
přihlásili takmer dve desiatky súťažiacich zo Žiliny, 
Holíča, Považskej Bystrice, Poltára, Strážskeho 
a Košic. Taktovku riaditefa súťaže držal pevne vo 
svojích rukách skúsený Jozef Fill z Košic. Dodržia- 
vanie športových pravidiel bolo zase doménou Miro
slava Svetláka v roli športového komisára a štyroch 
dvojíc časomeračov spolu s výpočtovým strediskom 
na čele s Ing. Albertom Valanským.

Prvou súfažnou disciplínou bola kategória 
Formula Tatry. Slabý južný vietor (0 až 3 m/s) a teplé

Košlcká Elektra ‘95
letné počasie (polojasno, 26 °C) priniesli silné 
športové zápolenie. Palmu víťazstva získal po šty
roch letových kolách Ing. Patrik Heinrich zo Žiliny, 
ktorý dosiahol 1810 bodov. Druhů priečku výko- 
nom 1781 b. obsadil propagátor elektroletov na 
Slovensku Ing. Pavol Lišhák, CSc., zo Strážskeho 
a třetí skončil výkonom 1759 b. Stanislav Kalas 
z Považskej Bystrice.

Ďalšou súfažnou disciplínou bola kategória 
Enduro. Mala iba jedno kolo a v ňom s převahou zví- 
ťazil Ing. Lišhák, CSc., (44:24 min:s). Richard

Krkoška z Holíča obsadil druhé miesto 
(37:03 min:s) a třetí skončil Mário Columby z CM 
Modellsport Košice (13:32 min:s).

V nedefu pokračovala súťaž za identických po- 
vetemostných podmienok v kategorii F5B/7. V prie- 
behu troch letových kol si najlepšie viedol Pavol Ky
sela zo Žiliny, ktorý výkonom 630 b. presvedčivo 
zvíťazil nad svojím klubovým kolegom Ing. Heinri- 
chom (609 b.); třetí skončil Stanislav Kalaš z Po
važskej Bystrice (600 b.).

Přestávky medzi jednotlivými kolami a sůťažnými 
disciplínami vhodné zaplnili letovými ukážkami RC 
hádzadla vystřelovaného gumou, RC raketoplánu 
a elektroletu kategorie F5B Pavol Kysela zo Žiliny, 
Moleslav Večera z Košic a Ing. Patrik Heinrich.

L.V.
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26. EUROPACUP F3A-HYDR0 RREGENZ
Tento Evropský pohár je soutěží rádiem říze

ných hydroplánů. Její začátky sahají do roku 1970, 
kdy se v italském městě Garda konal první ročník. 
V pořádání soutěže se v posledních létech pravi
delně střídají kluby z Francie, Itálie, Německa, Ra
kouska a Švýcarska, vždy na velmi atraktivních mís
tech Evropy. Letos se organizace ujal Mo- 
dellbau-Club Brigantium Bregenz v čele s Heinri
chem Spöttlem.

Soutěž se konala na Městské pláži na břehu 
Bodamského jezera ve dnech 12. až 14. května za

Schreiber desátý a Jaroslav Malec třináctý.
V sobotu ráno jsme se probudili do hustého 

deště. Pro špatné počasí byl začátek 2. kola F3A, 
který měl začít v 9 h, odložen na 14 h. Pořadatelé 
se dostali do časové tísné, a tak soutěž otevřeli 
přes neutuchající déšť, k němuž se přidal i vítr, kte
rý zvedal až šedesáticentimetrové vlny. Alfou 
a omegou úspěchu byla práce na vodě, tj. pojíždě
ní, vzlet a přistání. Jednoduché to neměli ani po
mocníci, kteří pokládali modely na rozbouřenou 
hladinu. V některých okamžicích se modely ztráce
ly pilotům mezi vlnami. Ve vzduchu již takové pro
blémy nebyly, umění pilotů prověřoval jen boční ví
tr. Někteří soutěžící na svou odvahu doplatili „uto
pením" modelu. V našich podmínkách bychom 
zcela určitě zůstali s modely na břehu. Dobře zalé- 
tali Václav Schreiber a Jaroslav Malec. Mně se za 
velmi chladného počasí, kdy se na svazích okol
ních hor objevil sníh, nepodařilo nastartovat ve sta
noveném limitu motor, a přiřadil jsem se k dalším 
deseti soutěžícím, kteří v tomto kole „nulovali". 
Druhé kolo vyhrál Dáubler před Jensem Leubeche- 
rem a Kroegerem. Z našich Václav Schreiber obsa
dil sedmé a Jaroslav Malec desáté místo.

Večer se všichni pořadatelé a soutěžící s do
provodem sešli v útulném sportovním klubu na ban
ketu, který slavnostně zahájil starosta města Bre
genz. Ač různých národností, všichni jsme se pěk
ně pobavili, popovídali často za použití všech kon
četin, navázali nová a upevnili stará přátelství. 
S přáním dalšího takového setkání za rok v italském 
Vareze jsme se rozešli do svých útulků, nicméně 
s obavou, co přinese neděle.

Ta začala stejné uplakané jako sobota, jen vítr 
se utišil. Bez velkých karambolů se odlétala třetí

velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, což 
ztížilo situaci jak pořadatelům, tak především 
soutěžícím.

Letošní ročník byl vypsán pro dvě kategorie. 
V první z nich, F3A-hydro (obdoba naší RC MH2), 
startovalo dvacet čtyři modelářů z pěti zemí, mezi 
nimi i zástupci z České republiky. Další kategorii 
byly makety hydroplánů podle pravidel F4C. Star
tovalo v ní deset maket velmi rozdílné úrovně, od 
perfektně zpracované Cessny Skylane po dvaa- 
půlmetrového Canadaira CL-215 T na elektropo
hon, „vydlabaného" z pěnového polystyrénu a po
lepeného papírem. Dlužno však podotknout, že 
v letu byl velmi realistický.

Soutěž byla zahájena v pátek dopoledne za 
pěkného počasí prvním kolem F3A. Poté se odlé
tala dvě kola F4C. V té době již začal vát vítr a po 
slabých dešťových přeháňkách pořadatelé netuší
ce, jaká kalamita bude následovat, soutěž přeruši
li.

Po prvním kole se na čelo F3A probojoval nej
lepší soutěžící z předchozích let Michael Kroeger,

druhý byl propagátor této kategorie Erich Dáubler 
a třetí Marco Signorelli. Z našeho družstva po stan
dardních výkonech jsem já byl sedmý, Václav

kola F3A i F4C. V F3A vyhrál toto kolo Dáubler 
před Kroegerem a Signorellim. Z našich Schreiber 
obsadil páté, já šesté a Malec sedmé místo.

Po sečtení dvou lepších výkonů pořadatelé vy
hlásili výsledky soutěže. Předávání cen se po krát
kém projevu ujal opět starosta města Bregenz. Cel
kovým vítězem se stal Erich Dáubler, druhý byl Mi
chael Kroeger (oba Německo) a třetí Švýcar Marco 
Signorelli. Z našich obsadil Václav Schreiber šesté 
místo já jsem skončil devátý a Jaroslav Malec jede
náctý. Soutěž družstev vyhráli němečtí modeláři 
před námi a Švýcary. V kategorii F4C zvítězil Erich 
Dáubler a stal se tak nejúspěšnéjším účastníkem.

Po technické stránce se nic nového neobjevi
lo, přestože bylo povoleno použít motor o zdviho
vém objemu 20 cm^ bez ohledu na to, zda je 
dvoudobý, nebo čtyřdobý. Převážná část účastní
ků létala s osvědčenými modely F3A z předchozí
ho ročníku v německém Schongau. K vidění bylo 
několik celokompozitových speciálů. Na opačné 
straně stál letoun silné připomínající model pro zá
vod kolem pylonů opatřený plováky. Většina však 
byla klasické konstrukce -  laminátový nebo celo- 
balsový trup a polystyrénová křídla polepená bal- 
sou.

Měření hlučnosti před startem je na těchto sou
těžích samozřejmostí. Všichni soutěžící měli své 
motory dostatečně utlumeny, takže se vešli do limi
tu 94 dB. V hlučnosti nebylo podstatného rozdílu 
mezi dvoudobými a čtyřdobými motory.

K ovládání modelů piloti používali ve většině pří
padů počítačových souprav různých typů převážně 
od firem Graupner, Futaba a Multiplex.

František Fráňa

Nápisy z d -c -fix u
Různé nápisy na modely můžeme vystřih

nout ze samolepicí tapety prodávané v papír
nictví pod obchodním názvem d -c -fix . Místo, 
kde chceme na modelu nápis mít, navlhčíme 
vodou. Vystřižená písmena nebo znak zbavíme 
krycí papírové vrstvy a rovněž namočíme do 
vody. Mokrý díl pak přiložíme na žádané místo 
a přebytečnou vodu odsajeme měkkým hadří
kem. Pokud se nám „povede" nápis nalepit na
křivo, můžeme postup zopakovat. Po úplném 
vyschnuti je přílsušný díl dokonale přilepený.

Milan Havel, Hazlov

Z PRRX€
PRO PRRXi

V mé miniaturní dílně v paneláku se mí veli
ce osvědčilo uskladnění drobného materiálu

ve skleničkách od dětské výživy. Jejich umístě
ní je patrné z přiloženého nákresu. Skleničky 
jsou zavěšeny pod policí a nezabírají tak cen
né místo, kromě toho jsou snadno dosažitelné 
a dobře přehledné.

Ing. Miroslav Mijller, LMK Nová Paka

p n i Ι Γ Γ  ŠROUB M 5 > 2 5
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Modelklub Mladá Boleslav uspořádal ve 
dnech 24. a 25. června na svém mode
lářském letišti mistrovství ČR pro RC ma

kety F4C, s nímž současně proběhla i soutěž ob
řích maket F4C-X, započítávaná do seriálu sou
těží Europa Star Cup 95. Obě soutěže se kona
ly v již ustáleném termínu -  poslední víkend 
v červnu -  a byly věnovány památce nestora mo
delářství u nás jako 8 . ročník Memoriálu Jiřího 
Hesse. Soutěže RC maket jsou pořádány v Mla
dé Boleslavi nepřetržitě od roku 1983 a mají stá
le stoupající úroveň. Letošní ročník patřil z hledis
ka účasti mezi nejlepší a nejzajímavější: Sjelo se 
sem celkem 33 soutěžících z české republiky, 
Německa, Švýcarska, Rakouska, Holandska 
a Polska.

Kategorie F4C byla pořádána jako mistrovství 
ČR a současné jako otevřená mezinárodní sou
těž. Zúčastnilo se devět soutěžících, z toho tři za
hraniční: K. Petz ze Švýcarska, H. Hofbauer 
z Rakouska a M. Dabrowski z Polska. Prvá tři 
místa v mistrovství ČR obsadili členové reprezen
tačního družstva, které přibližně v době, kdy čte
te tyto řádky, v polském Deblinu obhajuje první 
místo z mistrovství Evropy '93 ve Finsku. Zvítězil 
ing. V. Handlík s Caudronem G.3, druhý byl P. 
Fencl s Knollerem C.ll a třetí K. Vodešil s Aerem 
A e-02. V mezinárodni soutěži vystřídal na třetím 
místě našeho Vodešila K. Petz s maketou D.H. 
82A Tiger Moth.

Divácky velice atraktivní kategorie F4C-X 
(makety do 25 kg) byla obsazena čtyřiadvaceti 
soutěžícími, převládali zahraniční modeláři. Divá
ci, kterých se sešlo přes tři tisíce, obdivovali pře
devším tyto obří makety. K největším a nejlépe lé
tajícím patřily létající pevnost B -1 7  o rozpětí 
4 m a hmotnosti 20 kg, čtyřmetrový D.H. 89A 
Dragon Rapide, více než třimetrová Curtiss 
Jenny i atraktivní akrobatický Ultimate s motorem 
3W o zdvihovém objemu 160 cm3 .

Poměr 7 soutěžících F4C a 24 F4C-X v Mla

dé Boleslavi ukázal, kam směřuje vývoj RC maket 
v Evropě i ve světě. Zažil jsem dobu, ve které se 
stavěly makety stíhaček z II. světové války na je
čící „desítku". Realismus letu takového pištícího 
Mustanga, který mnohdy ohrožoval široké okolí 
nezvládnutelnou rychlostí, protože při pomalej
ším letu padal do vývrtky, a majestátní let 
čtyřmetrové B -1 7  Flying Fortress se čtyřmi 
čtyřdobými Lasery jsou nesrovnatelné! Však také 
majitel létající pevnosti J. Hermkens z Holandska 
zvítězil nejen letos v Mladé Boleslavi, ale i v loň
ském seriálu soutěží Europa Star Cup. Pohled na 
tento model, který obdivují diváci soutěži po celé 
Evropě, když za letu odhazoval bomby a vý
sadkáře a v pozadí přitom probíhal čilý provoz 
skutečných sportovních letadel a výsadkářů, byl 
impozantní. O tom, že obří makety létají pomale
ji, mají lepší letové vlastnosti i ve větru a svou ve
likostí se ve vzduchu realismem přibližují originá
lům, bylo napsáno dost a dost. Značné množství 
diváků se o tom mohlo přesvědčit i v Mladé Bo
leslavi.

Domnívám se, že uzrál čas, aby na tento vý
voj zareagovala i subkomise FAI pro makety a po
řádala v nejbližších letech společně s F4C nej- 
vyšší soutěže i pro kategorii F4C-X. Počet sou
těžících i kvalita těchto maket si to rozhodně za
sluhují.

Dobře obsazená a kvalitní soutěž jsou dvě 
spojené nádoby. Kvalitnější tým pořadatelů ča
sem přitáhne na soutěž početnější a kvalitnější 
skupinu soutěžících. Mladoboleslavským se 
v posledních létech daří obě tyto nádoby plnit až 
po okraj, a tak zatímco jinde mají pořadatelé sta-

Mistrovství ČR v kategorii 
F4C a ESC F4C-X

všechny vyjmenovat. Ředitel soutěže ing. L. Hra
decký se zhostil nelehkého úkolu bravurně a ce
lou soutěž řídil s potřebným nadhledem, když pří
prava před soutěží si vyžádala určitě více času 
než soutěž samotná. Na důležité funkce byly 
přizvány známé osobnosti z celé České republi
ky: Sportovní komisař byl pan Vosáhlo, bodovači 
pánové Z. Bedřich, V. Weisgerber, P. Žižka, J. 
Heyer, V. Betka a P. Rajchart.

Modelklub Mladá Boleslav by chtěl současně 
poděkovat všem podporujícím organizacím, kte
ré pomohly tuto soutěž uspořádat. Patří sem 
Fitcentrum, Bestar, Gema, V a K Mladá Boleslav, 
RůckJ Skalice a také rodina Hessova. Firma Bud
var České Budějovice vybavila reprezentační 
družstvo ČR reklamními slunečníky, které byly 
v letním počasí k nezaplacení, a pro všechny 
soutěžící, organizační tým a bodovače poskytla 
na občerstvení pivo.

Soutěž RC maket v Mladé Boleslavi se stala 
největší akcí v této kategorii pořádanou v České 
republice a všichni přítomní slibovali svou účast 
i napřesrok. Pořadatelé už dnes zvou příznivce 
krásné a atraktivní kategorie na poslední červno
vý víkend 1996 a slibují opět nevšední podíva
nou.

Pavel Fencl, LMK Řež 
Snímky: P. Fencl a ing. V. Handlík

Výsledky F4C-X: 1. J. Hermkens (B -17  
Flying Fortress), Holandsko ; 2. A. Paul (D.H. 
89A Dragon Rapide), SRN; 3. P. Barth (Albatros 
D.Va), SRN; 4. K. von Lienen (Piper L18), SRN; 
5. D. Sewig (Curtiss Jenny), SRN; 6 . K. Borm 
(PZL Krug 106), SRN

Mladá Boleslav, 2 4 . a 2 5 . června
rosti s malou účastí soutěžících, zde budou nu
ceni v příštích letech účast omezit na 35 maket, 
více totiž nelze ve dvou dnech zvládnout, samo
zřejmé při dodržení kvality, které pořadatelé do
sáhli. Já sám, a věřím, že i většina ostatních sou
těžících, se rád vracím na soutěž, která je dobře 
organizačně zajištěna, kde nehrozí nebezpečí 
nekontrolovaných RC vysílačů, kde fungují tako

vé maličkosti, jako je ozvučení s pravidelnými in
formacemi pro diváky, kde bodují korektní roz
hodčí a kde lze večer mezi oběma soutěžními 
dny posedět s přáteli a vyměnit si zkušenosti. 
Vše zajišťoval tým organizátorů, které nelze
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Při úvahách o dalším rozvoji motorových RC 
modelů pro zájmové a rekreační létání 
jsem došel k názoru, že bude vzrůstat zá

jem o malé modely s minimálními nároky na ma
teriál a letové prostory, a to i přes skutečnost, že 
řízení těchto modelů je náročnější a vyžaduje pi
lotní zkušenosti. Z tohoto hlediska jsem uvítal ak
tivitu budějovické firmy MP Jet při vývoji a výrobě 
nových motorů o zdvihovém objemu 1 cm®, kte
ré byly v poslední době uvedeny na náš trh 
i v provedeni s RC karburátorem a tlumičem vý
fuku. Po konzultaci s redakcí Modeláře a pra
covníky firmy MP JET vznikla idea navrhnout ně
kolik malých modelů, převážně polomaket zná
mých letadel, nikoliv však hornoplošníků typu Pi
per, Cessna apod.; těch už bylo v minulosti zve
řejněno dost.

Pro ověření, jak velké a těžké modely budou 
pro daný motor nejvhodnější, jsem navrhl a po
stavil akrobatický sportovní model Mini. Po prv
ních letových zkušenostech jsem se rozhodl 
i tento model zveřejnit. Jde o jednoduchý stře- 
doplošník se symetrickým profilem v klasickém 
uspořádání „vše v nule", se všemi řízenými prv
ky, tj. výškovka, směrovka, křidélka, motor. Pro 
ovládání jednotlivých funkcí jsou použita mini 
serva. Při stavbě je nutné šetřit s hmotností jed
notlivých částí, hlavně zadní částí trupu a ocas
ních ploch.

K STAVBĚ (míry jsou v milimetrech):
Křídlo bez vzepětí je postavené v celku. Hlav

ní nosník představuje balsová lišta o průřezu 
4x22, v níž jsou v místech žeber K1, K2 shora 
do poloviny výšky zářezy. V střední části je  nos
ník zezadu zpevněn obdélníkovou překližkovou 
výztuhou K5. Náběžná lišta z balsy o průřezu 
10x10 je postavena na koso. Prostor vpředu 
mezi žebry K4 uprostřed křídla je  vyplněn balsou 
pro zalepení bukového kolíku o 0  4. Střední 
část křídla je z obou stran potažena balsou tl. 
1,5. K odtokové liště, sestávající ze dvou balso- 
vých pásnic o průřezu 1,5x15 spojených balso- 
vou lištou o průřezu 4x5, jsou otočnými závěsy 
připevněna křidélka z plné balsy o průřezu 5x20. 
Ovládací páky křidélek z ocelového drátu o 0  2 
jsou uloženy v trubkách z umělé hmoty (zbytky 
trubek lanovodu), které jsou k zadní části středu 
křídla přilepeny kyanoakrylátovým lepidlem 
a přelepeny monofilem, který zároveň tvoří 
zpevnění pod upevňovací šrouby křídla. Konco
vá žebra křídla K3 jsou z balsy tl. 3.

Ocasní plochy jsou konstrukční, slepené 
z lišt tl. 3 přímo na výkrese a pevně zalepené do 
trupu. Poloviny výškovky jsou spojeny spojkou 
z ocelového drátu o 0  1,5. Vzhledem k malé 
tloušťce ocasních ploch je nutné věnovat pozor
nost zapouštění otočných závěsů.

Trup. Připravíme si dvě postranice spodní 
části z balsy tl. 2 (na výkrese vyznačené plnými

Výkres modelu ve skutečné velikosti ob
držíte, poukážete-li čitelně vyplněnou poš
tovní poukázkou typu C 30  Kč (na Sloven
sku 35  Sk) na adresu: Redakce Modelář, 
Jungmannova 24 , 113 66  Praha 1 
(na Slovensku M agne t-P ress Slovakia, 
Grösslingova 62 , 811 09 Bratislava). Do 
zprávy pro příjemce na pište čitelně název 
modelu „M ini" a znovu svou úplnou adresu. 
Výkres vám zašleme do 30  dnů (na Sloven
sku do 45 dnů) od obdržení poukázané 
částky.

I__ i____ i__________

sportovní 
akrobatický 
RC model

KONSTRUKCE: Jiří Černý

trojúhelníčky). V přední části je  podélné vyztuží
me balsou o průřezu 2x18 (prázdné trojú
helníčky), vzadu proti krutu balsou o průřezu 
2x10. Vyřízneme oválné odlehčovací otvory. 
Z balsy tl. 2 a balsových lišt o průřezu 2x7 a 2x4 
slepíme dvě přední a dvě zadní postranice horní 
části trupu. Připravíme přepážku 1 s přilepeným 
motorovým ložem 7, přepážku 2 , slepenou z dí
lů 2, 2a, 2b, a přepážku 4 s držákem matic 11. 
Do motorového lože 7 a držáku 11 zalisujeme 
matice upevňovacích šroubů.

Na přepážky 2 a 4 přilepíme obě postranice. 
Po zaschnutí přitáhneme přední části k přepáž
ce 1 a motorovému loži 7, a konce zadních čás
tí k sobě. Zkontrolujeme, zda je trup rovný, a za
lepíme výztuhy motorového lože 8 , 9. Nalícuje- 
me a přilepíme stabilizátor a kýlovku. Do konce 
trupu zespodu zalepíme překližkový výkližek 
s přivázanou ostruhou z ocelového drátu 
0 0  1,5. Spodek trupu od odtokové hrany kříd
la dopředu potáhneme balsou tl. 2 , dozadu bal
sou tl. 1,5. Léta potahu orientujeme kolmo k ose 
trupu. V případě, že budeme k ovládáni kormidel 
používat lanovody, zalepíme je do trupu ještě 
před stavbou horní části trupu. V přepážce 4 na
hoře jsou pro vedení lanovodů zakresleny dva 
otvory.

Z balsy o průřezu 3x7 slepíme přepážky 3, 
5, 6 . V patřičném úhlu (podle připravených 
postranic zadní části) přilepíme přepážku 6 
a spojíme ji balsovou lištou o průřezu 3x6 
s přední hranou SOP. Po zaschnutí hrany této 
lišty zabrousíme do požadovaného úhlu a přilepí
me postranice zadní části. Několika kapkami le
pidla (aby šly po obroušení trupu oddělit) polepí
me přepážky 3 a 5. Shora na přepážky 1, 3 a 5 
nalepíme balsový přířez tl. 3 a přilepíme obě 
postranice. Odnímatelnou horní část s přepáž
kami 3 a 5 odřízneme.

K trupu připevníme křídlo a zkontrolujeme je
ho polohu vůči VOP, popřípadě výřez dolícuje- 
me. Nalícujeme odnímatelnou horní část. Do 
přepážky 5 zalepíme trojúhelníkový hranol o prů
řezu 10x10 tak, aby lícoval do přepážky 6 . Hra
nol jistí odnímatelnou část trupu proti vysunutí. 
Vpředu přilepíme výkližek z překližky tl. 1 pro 
upevňovací vrut. Proti němu přilepíme zespodu 
na horní stranu trupu výkližek 10 z překližky tl. 3, 
v němž je tento vrut zakotven.

Potah. Model můžeme potáhnout papírem 
nebo nažehlovací folií, konstrukce je dostatečně 
pevná pro oba způsoby. Prototyp je potažen 
středně tlustým Modelspanem, barevné doplňky 
jsou ze samolepicí folie. Před potahováním papí
rem kostru vybrousíme, jedenkrát natřeme nitro- 
lakem a opět vyhladíme. Potah lakujeme pětkrát 
napínacím lakem a jedenkrát čirým polyuretano
vým lakem proti účinkům paliva. Před potahová
ním nažehlovací folií se kostra pouze vybrousí, 
ale nelakuje! Motorový prostor v trupu natřeme 
zředěným epoxidovým lepidlem proti působeni 
paliva.

Podvozek je dvoukolový, ohnutý z ocelového 
drátu o 0  2,5. Kola mají 0  38. Podvozek je ze
spodu zasunut do výřezu přepážky 2 a zajištěn 
spodním trojúhelníkovým dílem 2a se šroubem 
M3.

Motor a příslušenství. Model je  konstruován 
pro motor MP Jet 061 BB/RC glow. Při použití 
jiného typu je nutné upravit výřez motorového lo
že 7, ale zachovat přitom vyosení 2° doprava (po 
směru letu). Nádrž je plastiková lahvička o obje
mu 25 až 50 cm3 s klasickým uspořádáním bim- 
bátka a tlakováním z výfuku. Osa nádrže by mě
la být oo nejvýše nad osou motoru. Pro uváděný 
motor jsou nejvhodnější nylonové vrtule o roz
měru 7x3 nebo 6x4. Prototyp jsem zalétal s vrtu
lí 7x3 při použití paliva bez nitrometanu, které pl
ně vyhovuje.

RC souprava. Pro řízení modelu je nutné 
ovládat minimálně tři funkce -  výškovku, křidélka 
a otáčky motoru. Prototyp má ovládánu i směrov
ku. Palubní systém sestává z přijímače Hitec 
HFS-04M1 a čtyř mini serv Hitec H S -1 0 1 . Ba
terii tvoří čtyři NiCd články 1,2 V /5 0 0  mAh. Pro
totyp má hmotnost 660 g. Tři serva jsou umístě
na v trupu. Pro ovládání motoru je použito táhlo 
z ocelového drátu o 0  1 a pro ovládání smě
rovky a výškovky lanovody (Graupner). Vzhle
dem k tomu, že ovládací páky mini serv jsou 
opatřeny otvory pro táhlo o 0  1 a je  poměrně 
málo místa od ovládací páky k přepážce 4, nelze 
použít běžnou koncovku lanovodu. Zhotovil jsem 
proto koncovky z ocelového drátu o 0  1, na jed
né straně ohnuté do „Z" pro nasazení do ovláda
cí páky serva. Na druhé straně drátu jsem 
vybrousil dva zářezy asi 4 mm od sebe, konec 
drátu v délce asi 15 mm za tepla zasunul do 
střední trubky lanovodu (má otvor asi o 0  0,9) 
a v místech závěsů jsem ještě za tepla trubku 
zmáčkl kleštěmi. Vznikl velmi pevný a jednodu
chý spoj. Nahřátí trubky, zasunutí a zajištění drá
těné koncovky se nemusí povést hned na popr
vé, a tak je  dobré tuto stranu lanovodu zhotovit 
nejdřív a teprve potom naměřit potřebnou délku 
a namontovat koncovku na druhé straně u kormi
del. Servo pro ovládání křidélek je na horní stra
ně křídla ve výřezu pod odnímatelnou částí tru
pu.

Létání. Model není určen pro začátečníky 
nebo málo zkušené piloty. Je nutné si také uvě
domit, že s takto malým modelem se musí létat 
poměrné blízko, asi do 200 m, protože na větší 
vzdálenost už není bezpečně vidět. Na druhou 
stranu je však létání s malým modelem velice 
atraktivní právě proto, že nelétá daleko. Model 
doporučuji zalétávat postupně a případné úpravy 
a změny výchylek kormidel dělat hned před dal
ším startem. Nespoléhejme na to, že máme mo
del vytrimovaný na vysílači, nejlépe je seřídit jej 
a zalétat tak, aby byly všechny trimy na vysilači 
ve střední poloze. Tak se nejlépe vyhneme pře
kvapení, když nám třeba naše dítě trim rozhází.

Mini se v letu chová jako běžný akrobatický 
model, můžeme s ním startovat jak se země, tak 
z ruky. Při létáni v travnatém terénu je nutné při
stávat minimální rychlostí, protože malý model je 
náchylný k převrácení. Let malou rychlostí v po
slední fázi přistání při správném řízení křidélky je 
i v kluzu bez problémů.

10 MODELÁŘ »9/1995 «330



M
O

D
ELÁŘ

 
· 9/1995 · 331



Historický model na gumu GX-46
V roce 1946, když mi skončila vojen

ská služba, jsem se rozhodl vrátit se tam, 
kde jsem v roce 1933  začínal: k modelům 
na gumu. Výsledek vojenského dumání 
jsem zhmotnil do gumáčka G X -4 6 . Se
hnal jsem několik balsových špalíků sluš
né kvality z britských záchranných vest, 
pečlivě rozřezal a už jsem lepil. Při návrhu 
modelu jsem použil několika s úspěchem 
vyzkoušených řešení, například podvozku 
či trupu. Držím se jich dodnes.

Exemplář na snímcích je  již třetím mo
delem tohoto typu. Prototyp z roku 1946  
předváděl uspokojivé lety, ale časy neby
ly nijak výrazné, neboť tehdy jsem neměl 
gumu Dunlop ani Pirelli. (Dnešní lety s gu
mou TAN jsou samozřejmě nesrovnatelně 
lepší.) Druhý model G X -4 6  mi ulétl loni 
zjara.

Kdo zná mého gumáka Vážku, pozná 
že jde o příbuzné modely. U Vážky byla 
jen jiná korm idla a model byl celkově vět
ší. G X -4 6  je  celobalsový až na lipové lišty 
nosníků křídla a VOP.

Trup je  příhradový, obdélníkového 
průřezu. Předek je  vylepen balsou stejně 
jako pole, v němž je  umístěn zadní závěs 
svazku. K usazení křídla slouží nízká ná
stavba z balsy tl. 2. Hlavice je  slepena 
z balsových destiček tl. 5. Hřídel běžného 
typu s očkem  pro natáčení vrtule je  z oce
lového drátu o 0  1,5. Původní vrtule 
o 0  3 2 0  mm byla od Gusty Buška. Pro 
obě repliky jsem  vrtule vyřezal a vybrousil 
z balsového bloku slepeného z výřezů tl.7  
(postup byl popsán v Modeláři 9 /1 9 9 4 ).

Po obroušení je  vrtule polepena tenkým 
M odelspanem  a nalakována.

Gumový svazek má hmotnost 20  g. 
Používám gumu TAN 1 /8 ” , dříve jedenáct 
pramenů, dnes už jen deset. Model i tak 
bezpečně vzlétá s desky, a svazek se vy
táčí o něco déle.

Ocasní plochy. Obdélníková VOP se 
zaoblenými konci má shora přilepený hor
ní díl SOP. Při použití determalizátoru se 
VOP vyklápí asi o 45 °. Dolní díl SOP je 
slepen z balsy a přilepen zespodu na 
trup.

Křídlo má proti prototypu jednu změ
nu: Nyní je dělené, takže model je daleko 
skladnější. První pole od středu jsou pro
to vylepena balsou tl. 1, což na původním 
modelu nebylo. Bambusová spojka polo
vin křídla je  uložena těsně suvně v pouzd
rech mezi pásnicemi nosníku.

Potah. M odel je  celý potažen tenkým 
Modelspanem  v červené a žluté kominaci

a třikrát lakován nitrolakem C 1 106.
Pokud jde  o výkony, snad nejlépe mlu

ví loňské výsledky, kdy model vylétal pl
ným časem 5 4 0  s putovní pohár SAM 95, 
letos jsem  zatím dvakrát nalétal 180  s, 
což je  rovněž maximum.

M odel není velký, ale nevejdeme se 
s ním na malý plácek. Naletíme-li v term i- 
ce  maximum, stačí „o  dvacet sekund del
ší” doutnák a můžeme běžet o kilometr 
dál.

Nejen u tohoto  modelu, ale obecně 
pro gumáky oldtimery se nabízí jen regu
lace hmotností svazku. I nadále by měly 
být zachovány dvě základní skupiny, jež 
mají ve svých pravidlech jak  SAM 78, tak 
SAM 95 , tedy m odely s volnoběžnou vrtu
lí a m odely s vrtulí sklopnou. Tyto dvě sku
piny pak mohou být rozděleny do tříd po
dle hmotnosti svazku: 5 g, 10 g, 20 
g a nad 20  g. Do těchto  tříd by se „vešly” 
i polomakety na gumu, s nimiž létají ze
jm éna berounští modeláři soustřeďující se 
okolo Aloise Rajnoška.

Radoslav Čížek

Historici 
¥ Chropyni

V našem klubu LMK Racek Chropyně jsem 
s historickými modely začal koketovat asi před 
dvěma léty. Začátky nebyly moc valné. Když 
jsem se na našem modelářském letišti objevil 
s tyčkovým monstrem, sklidil jsem shovívavé 
úsměvy kolegů modelářů a snad jen díky res
pektu k mým šedinám mne nechali vegetovat 
v koutku letiště. Tam jsem se pokoušel donutit 
k letu gumáčka Pikolíka, zatímco ostatní se ko
lem proháněli s našlapanými RC motoráky 
a vysoko nad letištěm hledaly stoupáky moder
ní Vé-dvojky. I já jsem si občas skočil s RC 
větroněm a udělal pár kotrmelců s dvouplošní- 
kem, ale většinu své výrobní kapacity jsem vě
noval historikům. Našel jsem ještě jednoho 
klubového kolegu. Zpočátku mi jenom fandil 
a pomáhal shánět staré plánky, které kopíro
val, a bylo-li třeba, i zvětšoval, ale netrvalo

Mni
medlánecká

Skupina vyznavačů historických modelů 
z Brna vypsala na 27. května soutěžní létá
ní po názvem 1. jarní medlánecká 1995. 
Dostavilo se patnáct nadšenců modelářů 
s třiadvaceti historickými modely. Skoro ce
lý týden před soutěží panovalo na medlá- 
neckém letišti ideální modelářské počasí,

dlouho a postavil Brožovo Pluto se starou dý- 
chavičnou maďarskou jedničkou, dnes už také 
pomalu historickou.

V loňském roce jsme se zúčastnili celostát
ního setkání historiků v Hosině. Moc se nám 
tam líbilo, a já si dokonce zalétal v kategorii 
ARC s pěkným starým větroněm AV-46 s ovlá
danou směrovkou. Létání i starty při nárazo
vém větru 10 až 16 m /s jsem zvládl a třísky 
jsem domů nevezl.

Časem se k nám přidali další kluboví kole
gové, a dokonce dva žáci! To jsme si ještě 
v září jeli zalétat s tyčkovými modely na svah do 
Bruntálu. Byl to krásný zážitek, neboť toto létá
ní se školními kluzáky na svahu u nás pamatu
ji ještě jako dítě školou povinné, a to už je více 
než čtyřicet pět let.

Přes zimu jsme nazbrojili a letos jsme se 
zatím zúčastnili dvou korespondenčních sou
těží. Veřejnou soutěž jsme odlétali v sobotu 
10. června 1995 jako I. ročník Chropyňské 
historické. Startovalo 23 historických modelů 
a mezi startujícími byli i takoví známí borci jako 
Raška, Koutný či Lanštiak. Zalétal si u nás 
i prezident SAM 78 Jaroslav Rybák ze Svitav. 
Velký dík patří náčelníkovi našeho klubu panu

ale na vlastni akci se svátý Petr nedohodl se 
soutěžní komisí a modelářům nadělil hezké, 
ale značně větrně počasí. Soutěžící se však 
nenechali odradit, a i přes vítr 7 až 9 m /s 
(v nárazech přes 12 m /s) létali.

Výsledky odpovídaly situaci, medlá- 
necké letiště i se svou 800 m dlouhou drá
hou bylo krátké, a řada modelů přistála v zá
polí dráhy. Nutno však podotknout, že se 
žádný z nich vážněji nepoškodil. Soutěžní 
komise mohla již v poledne soutěž ukončit 
a po spočítání výsledků vyhlásit vítěze.

Z osmi vyhlášených kategorií byla vy
hodnocena pouze BV 1. Palmu vítězství si 
odnesl Jan Kubeš, druhý byl nezmar Zde-

Šrámkovi, který soutěž pomohl připravit a po
tom ji ještě odřediteloval. Ač se létalo pět kate
gorií, všechna startovišté byla obsazena dvě
ma časoměřiči. To vše díky fandovství členů 
našeho klubu, kterým bych chtěl poděkovat za 
trpělivost a porozumění, neboť vinou nočních 
dešťů a bouřek, které se v předvečer soutěže 
přehnaly přes jižní Moravu, se začátek poně
kud zdržel a soutěž se protáhla do pozdních 
odpoledních hodin. Létalo se v drsných pod
mínkách promočených luk, protkaných navíc 
odvodňovacimi příkopy a potůčky, které se 
musely široce obcházet. První ročník je za ná
mi. Další ročník chceme připravit ještě lépe 
a hlavně „bez vody“ !

Milan Laube

VÝSLEDKY

Kategorie AV1: 1. M. Večerka (Poštolka), 
Chropyně, 149; 2. Z. Raška (Weltensegler), 
Frenštát pod Radhoštěm, 95; 3. P. Daněk 
(Pionýr malý), Frenštát pod Radhoštěm, 70 s

Kategorie AV3: 1. J. Melik (BV 1), Svitavy, 
210; 2. J. Rybák (BV 1), Svitavy, 192; 3. J. 
Rybák (Káně), Svitavy, 162 s

něk Bedřich a třetí místo obsadil Vojtěch 
Macháček. Vítěz absolvoval vyhlídkový let, 
věnovaný AK Medlánky, další nejúspéšnější 
byli odměněni modelářským materiálem, 
věnovaným Aeronem s. s r.o., a všichni pak 
obdrželi pamětní listy a drobný dárek od 
známé modelářské firmy M W S s. s r.o. Ce
lé soutěži přihlíželi jako hosté nestoři před 
i poválečného modelářského děni v Brně 
ing. Jaromír Jančařík a Ervín Farský.

Závěrem pořadatelé děkují všem zú
častněným a zvou všechny vyznavače histo
rických modelů na 2. jarní medláneckou 
1996.

Lubomír Kočí
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NOVI ΝΚ V 
NA TRHU

Prodejní cena, udávaná u každého 
výrobku, je  pouze přibližná, buď  doporu
čená výrobcem, nebo zjištěná v jednom  
z obchodů, v nichž je výrobek k dostání.

Obchodníci, kteří mají zájem o prodej 
představovaných výrobků, zjistí přesné 
podmínky u výrobce nebo dodavatele, 
redakce s nim i není seznámena.

Stavebnice
modelů pro začátečníky

jsou vyráběny v sedmi typech. Zastoupeny jsou polo- 
makety větroňů i soudobých vojenských letadel. Sta
vebnice mají všechny díly vyřezány z balsových prké
nek. Uloženy jsou v mikrotenovém sáčku spolu se 
stavebním návodem a olověnými broky pro dovážení 
modelu.

Vyrábí: HiBe, nám. E. Husserla 13, 796 01 Prostějov 
Prodává: PM Pecka-modelář, Karoliny Světlé 3, 
110 00 Praha 1 
Cena: 65 Kč

Solartex

Velmi pevná nažehlovací tkanina se dodává v ro
lích o šířce 68 cm a délce 2, 5 a 10 m. Je odolná 
proti palivu, lze ji i natírat. Nabízeno je 23 odstínů. 
Hmotnost tkaniny je 85 až 95 g/m^.

Vyrábí: Solarfilm, Anglie
Dováži: Nováček, Limuzská 8, 100 00 Praha 10 
Na dobírku zasílá: PalS, Zborovská 24, 150 00 
Praha 5
Cena: 155 Kč za 1 m

Honey
Stavebnice lehkého větroně či elektroletu pro ter

mické létání obsahuje trup ze skelného laminátu s ka
binou, konstrukční balsové křídlo s profilem E 205, 
balsovou VOP a další díly potřebné k dokončení mo
delu. Křídlo o rozpětí 1600 mm je nedělené, k trupu 
se připevňuje šroubem a kolíkem. Pro elektrolet je 
doporučen motor SPEED 400 s přímým náhonem vr

tule a regulátorem JES 10. Model má řízena kormid
la a případně motor. Trup má dostatečnou velikost 
pro instalaci sen/ standardní velikosti, pro elektrolet 
jsou doporučována mikroserva. Dodáván je potažený 
nažehlovací folií.

Vyrábí a dodává: JR Models, Veveří 109, 616 00 Brno 
Cena: 2380 Kč

ČETO Micro FM

je miniaturní proporcionální čtyřkanálový přijímač ur
čený pro příjem FM signálů. Dodává se pro pásma 
27, 35 a 40 MHz. Rozměry přijímače jsou 29x21x13 
mm, hmotnost bez krystalu má 7 g.

Vyrábí a dodává: ČETO, Veleslavínská 26/4, 162 
00 Praha 6 
Cena: 1990 Kč

Atol

Stavebnice rádiem řízeného rychlého člunu je za
balena v kartónové krabici s barevným potiskem. Ob
sahuje PSH vakuově tvářený trup, palubu, sedadla, 
díly pro uložení RC soupravy, šroub, kormidlo s pá
kou, hřídel, tunel hřídele a další díly potřebné k do
končení modelu. Nechybějí ani návod ke stavbě a vý
kres. K povrchové úpravě modelu je určena samole
picí barevná vodovzdorná folie. Délka modelu je 515 
mm, šířka 140 mm.

Vyrábí a dodává: Vladyka Model Production, Ro
háčova 350, 280 00 Kolín 3 
Cena: 469 Kč

Galatea

Stavebnice RC modelu větroně oceněná Hlavní 
cenou na výstavě Model Hobby ‘94 má trup z bíle 
probarveného laminátu, křídlo a ocasní plochy jsou 
polystyrénové a potažené broušenou balsou. Model

o rozpětí 2275 mm je určen pro řízení třípovelovou 
RC soupravou. Lze jej upravit i na elektrolet poháně
ný motorem řady 600 napájeným ze sedmi až osmi 
článků. Model je dodáván nepotažený, na přání s po
tahem nažehlovací folií.

Vyrábí a dodává: Gemini Modells, Výstavní 16, 
603 00 Brno
Cena: nepotažený model 2375 Kč, potažený 
3125 Kč (ceny jsou včetně poštovného do
bírkou)

Piper J -3  Cub

Stavebnice RC polomakety známého letadla 
o rozpětí 1820 mm, délce 1150 mm a hmotnosti 
2500 g. Pro pohon modelu je doporučen dvoudobý 
motor o zdvihovém objemu 6,5 až 7,5 cm3, nebo 
čtyřdobý motor o zdvihovém objemu 6,5 až 8,7 cm3. 
Model má ovládány čtyři funkce: Směrovku, výškov- 
ku, motor a křidélka. Ta lze používat i ve funkci vztla
kových klapek, neboť každé má své vlastní servo. 
Stavebnice je celobalsová, dodává se ve verzi ARF, 
v níž je model potažen nažehlovací tkaninou Solartex, 
nebo bez potahu.

Vyrábí: Kyosho Corporation, Japonsko
Prodávají: modelářské prodejny
Cena: 9200 Kč (ARF), 7400 Kč (bez potahu)

Maketová kola

jsou dodávána ve dvou typech -  balonová o 0  30 
mm a historická o 0  45 mm. Uplatnění naleznou na 
molých maketách poháněných gumovým svazkem či 
motory na CO2· Jsou vyrobena z pěnového polysty
rénu, dodávají se v plastikovém sáčku po dvou ku
sech.

Vyrábí a dodává: ΜΟΡΟ, Příčovy 6, 262 51
Dublovice
Cena: 15 až 17 Kč

Tužkové
NiCd akumulátory

o napětí 1,2 V a kapacitě 500 mAh mají nabíjecí 
proud 50 mA po dobu 14 h.

Vyrábí: Friwo, SRN
Dodává: Pospa Modell, P.O. Box 68, 120 00 Pra
ha 2
Prodávají: Modelářské prodejny 
Cena: 46 Kč za kus
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slouží k zlepšení vzhledu palubních desek v mode
lech letadel. Jsou dodávány jako černobílá fotografie 
ve třech velikostech: pro modely v měřítku přibližně 
1:4, 1:6 a 1:8.

Vyrábí a dodává: VAMP, modelářské potřeby, 
Chlum 71, 262 93 Nažlovice 
Cena: 8 Kč

Suchoj
S u-27  Flanker B

Plastiková stavebnice moderního ruského stíhací
ho letounu je vyrobena v měřítku 1:48. Plastikové dí
ly ze středně šedého plastiku jsou rozmístěny ve čty
řech rámečcích, čiré díly jsou v jednom rámečku. Po
vrch mají pokryt negativním rytím. Doplněny jsou ko
vovými fotochemickou cestou zhotovenými díly 
a pneumatikami z pružného černého plastiku. Sta
vební návod spolu s obtiskovým aršíkem umožňuje 
postavit jeden stroj ruského letectva.

Vyrábí: Academy-Minicraft, Jižní Korea 
Prodávají: Prodejny MPM 
Cena: 850 Kč

Solar-Lac

Syntetické pryskyřicové barvy odolné proti palivu 
jsou vhodné k nátěru nažehlovací tkaniny Solartex. 
Jsou pružné, lesklé a rychleschnoucí. Dodávají se 
v patnácti odstínech v plechovkách o objemu 110 ml.

Vyrábí: Solarfilm, Anglie
Dováží: Nováček, Limuzská 8, 100 00 Praha 10 
Na dobírku zasílá: PalS, Zborovská 24, 150 00 
Praha 5 
Cena: 110 Kč

Ing. Jaroslav Lněnička

LÉTÁNÍ
FLYING

V ydavate ls tv í A erom odel, K a le ji 
1 1 4 4 , 5 0 0  0 9  H radec K rálové  
F orm át 1 4 2 x 2 0 1  m m , 1 8 4  stran  
C ena neuvedena

Fyzikální zákonitosti přírodních jevů a sil 
i příčinné souvislosti mezi nimi využívané 
k uspokojování lidských potřeb bývají 
v publikacích objasňovány zpravidla dvojím 
způsobem. Jednak vysoce odborným vý
kladem opřeným o složitý matematický 
aparát, přístupný jen nemnohým čtenářům, 
nebo slovné popisným zjednodušeným po
dáním, často nepřesným a zkresleným. 
Avšak existuje ještě jedna úroveň výkladu, 
málo využívaná, neboť je  nesmírně náročná 
na odborné znalosti autora, jeho pedago
gické schopnosti a vyjadřovací kázeň. Jde 
o to volným jazykem ctícím obsah a rozsah 
používaných pojmů, volbou správné termi
nologie a precizními slovními formulacemi 
objasnit to, co jinak zůstává ukryto v klasic
kých učebnicích, a učinit to  formou zajíma
vou a přitom nepodbízivou. Tuto třetí meto
du výkladu použil ing. Jaroslav Lněnička 
v nové knize Létání/Flying, vydané Aero- 
modelem v Hradci Králové v letošním roce. 
Budiž předesláno, že učinil dobře.

Autor si stanovil úkol vyložit čtenáři, jenž 
se ve svém životě setkává s letectvím jako 
uživatel, jak mnohé důležité věci u letadel 
fungují, jak jim je  třeba rozumět a jak je  vy
užívat. Není to  knížka vyslovené určená pro 
modeláře, jak by se mohlo zdát z názvu vy
davatele Aeromodel, a přesto právě pro ně 
bude velmi užitečná, neboť jim přístupnou 
a přitom přesnou formou výkladu poskytne 
odpovědi na řadu odborných otázek. Ze 
stejných důvodů by si tuto knížku měl pře
číst i budoucí pilot rogalla nebo nastávající 
plachtař a vlastně každý, komu není lhostej
ná dobrodružná krása létání na pevných 
křídlech.

Knížka se čte lehce a příjemně, protože 
obsahuje minimum matematických rovnic 
a o to více grafů a vyobrazení názorné 
ilustrujících popis. Autor zpočátku vykládá 
vlastnosti vzduchu jakožto prostředí ne
zbytného pro létání na pevných křídlech 
a vysvětluje jevy, k nimž dochází při jeho 
proudění. Objasní hlavní z nich -  vztlak 
a odpor -  a odtud je již jen krok k silám 
a momentům v aerodynamické soustavě, 
jichž je proudění příčinou.

Se silami a momenty na křídle bezpro
středně souvisejí profil, zkroucení křídla 
a vzepětí, jejichž vlivy na let jsou popsány 
v dalších statích. Přes aerodynamiku křídla 
konečného rozpětí autor vysvětluje aerody
namiku letounu, na níž navazuje pojednání 
o pohonu letounů, jejich výkonech a cho
vání v různých režimech letu. Několik po
sledních statí je  v knížce věnováno stabilitě 
letounů. V závěru knihy se čtenář seznámí 
na třípohledových nákresech s několika 
představiteli malých letadel s pevnými kříd

ly -  motorovými i kluzáky. S tichým souhla
sem přitom recenzent přijímá absenci léta- 
del vojenských, jimž bylo v posledních lé
tech věnováno až příliš mnoho papíru a tis
kových barev.

Šestnáct posledních stran knihy vyplňu
jí barevné fotografie, zčásti zachycující zda
řilé amatérské konstrukce ultralehkých le
tadel. Pochvalu si zaslouží jejich snímková 
kvalita i dokonalý tisk. Příjemný pocit z celé 
knížky dotváří několik anekdotických kre
seb Vladimíra Renčína.

Recenzent si je vědom, že samá chvála 
vypadá podezřele, a proto usilovně hledal 
také nějaké slabé místo. Našel dvě. Na 
straně 40 ve stati Aerodynamická soustava 
se autor odklonil od dotud výhradně použí
vaného výrazu „letadlo" a přiklonil se k al
ternativnímu názvu „letoun", aby u něj už 
zůstal. Ještě jedno malé pomýlení nalezne
me na str. 56 uprostřed, kde se uvádí, že 
souřadnice profilů jsou vztaženy k hloubce 
rovnající se jedné. Ono se to sice tak říká, 
ale ve skutečnosti jde o hloubku rovnou sto 
(libovolných délkových jednotek). Jinak by 
neplatila následující věta v témže odstavci. 
Tyto dvě marginální poznámky dokumentu
jí vpředu zmíněnou pravdu, jakou preciz
nost vyjadřováni vyžaduje metoda autorem 
zvolená k prezentaci jeho myšlenek.

Tímto by mohla končit recenze knihy Lé- 
tání/Flying, avšak je tam ještě to Flying...

Předmětná publikace je totiž dvouja
zyčná -  česko-anglická. Na rozdíl od ob
časně se vyskytujících cizojazyčných shr
nutí podstatných myšlenek z odborných 
článků v některých časopisech jde v tomto 
případě o úplný anglický překlad textu celé 
knihy. Je to práce o to záslužnější, že čes
kému čtenáři poslouží jako odborný slovník 
a zásoba slovních vazeb, s nimiž se již mů
že jazykově mírně pokročilý čtenář pustit 
do věcné diskuse se zahraniční kolegy na 
soutěžích, leteckých dnech, aerosalonech 
apod.

Pozornost si zaslouží konečně i styliza
ce anglického textu, vyhýbající se hovoro
vým vazbám s frázovými slovesy a používa
jící věcně charakteristických výrazů, dávají
cích anglickému textu technickou přesnost 
připomínající anglické patentové spisy.

Souhrnně vzato Létání/Flying je knížka, 
která vám udělá radost.

Ing. Rudolf Laboutka
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DO KRl€NDító€
Veřejné soutěže

VOLNÉ MODELY

■  1.10., Větrník, F1E -  Alois Šild, ČSLA 35, 
683 01 Rousínov
■  1.10., Kunovice, A 1, A3, H, F1A ž. a j. -  Ivo 
Surý, Louky 474, 686 01 Uherské Hradiště -  
Jarošov
■  6.10., Kunovice, F1 A, F1A-Sa -  Jaroslav Mi- 
nařík, Hradištská 582, Staré Město
■  7.10., Hostomice, Η, A1, A3, F1A, C 0 2 -  Jo
sef Volf, Nová 718, 263 01 Dobříš
■  7.10., Sazená, A1, A3, F1A, F1B, F1C, P30, 
B1, C 0 2 (PI liga IV. kolo HC-P4) -  Milan Vydra, 
Molákova 574, 180 00 Praha 8
■  7.10., Králová, F1E -  Bohumír Berger, Králo
vá 8 6 , 783 82 pošta Medlov
■  7 .1 0 ., Hoškovice, A3 -  Václav Jiránek, 
Václavkova 910, 293 01 Mladá Boleslav
■  7.10., Raná, F1E -  Jiří Blažek, Dolní Lánov 
145, 543 41 Lánov
■  7.10., Kunovice, F1A, F1A-Sa -  Jaroslav Mi- 
nařík, Hradištská 582, Staré Město
■  8.10., Raná, F1E -  Jiří Blažek, Dolní Lánov 
145, 543 41 Lánov
■  8.10., Sazená, A 1,A 3, F1A, P30, B1, F1B, 
F1C, C 0 2 -  Miloslav Klíma, Hakenova 1544, 
413 01 Roudnice nad Labem
■  8.10., Sezimovo Ústí, Η, A1, B1 -  Rostislav 
Kvasnička, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo 
Ústí
■  8.10., Utovel, Η, A1, A3, C 0 2 -  VI. Šišma, 
Svatoplukova 36, 784 01 Červenka-Litovel
■  8.10., Kunovice, F1A, F1A-Sa -  Jaroslav Mi- 
nařík, Hradištská 582, Staré Město
■  14.10., Strakonice, H -  Miroslav Žáček, 
Hallova 359, 386 01 Strakonice II
■  14.10., Cheb, F1E -  Vladislav Sekanina, 
Krátká 3, 350 02 Cheb
■  14.10., Hořice, Η, A3 -  Vladimír Fejfar, 
Vrchovina 136, 609 01 Nová Paka
■  14.10., Hořice, Η, A3 -  J. Buček, Riegrova 
1 5 11 ,5 08  01 Hořice
■  14.10., Staré Sedlo u Sokolova, Η, A1, A3 -  
Karel Ječmen, Křížová 119/8, 356 01 Sokolov
■  14.10., Svitavy, F1A (Pohár ODDM) -  Jind
řich Zrůstek, Čs. armády 15, 568 02 Svitavy
■  14.10., Letiště Jihlava, Η, A1, A3 -  LMK, Ka
rel Švec, U hřbitova 6 6 , 587 22 Jihlava
■  14.10., Slaný, A3, B1, P30 -  Václav Fuxa, 
Smečenská 775, 274 01 Slaný
■  15.10., Staré Sedlo u Sokolova, Η (V. kolo 
Sokolovské liga) -  Zdeněk Zoubek, Jednoty 
1095, 356 01 Sokolov
■  15.10., Kunovice, A1, A3, H, F1Až. a j. -  Ivo 
Surý, Louky 474, 686 01 Uherské Hradiště -  
Jarošov
■  15.10., Strážnice, A1, A3, C 0 2 (Jihomorav
ský pohár) -  P. Němec, Ratíškovice 1190, 696 
02 Ratíškovice
■  21.10., Jičín, H, A3 (IV. kolo Kopidlenské ligy) 
-  Václav Krejčík, U nádraží 586, 507 32 Ko
pidlno
■  21.10., Jičín, Η, A3 -  J. Horyna, Pod koželu
hy 379, 506 01 Jičín
■  21.10., Kladno, A1 -  Miloslav Modr, Alešova 
1108, 272 01 Kladno 2
■  21 .10., Svitavy, H -  Jan Melik, Dělnická 11, 
568 02 Svitavy
■  28.10., Ostrov, H -  Karel Klingora, Krušno
horská 1079/6 , 363 01 Ostrov nad Ohří
■  28.10., Letiště Kladno, Η, P30 -  Radoslav Čí
žek, Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice

HISTORICKÉ MODELY

■  7.10., Sazená, A, B, C (PI liga IV. kolo 
HC-P4) -  Milan Vydra, Molákova 574, 180 00 
Praha 8
■  8.10., Sazená, A, B -  Miloslav Klíma, Hakeno
va 1544, 413 01 Roudnice nad Labem
■  8.10., Letiště Kladno, AV, BV, CV, makety na 
gumu -  Radoslav Čížek, Žilinská 160, 273 01 
Kamenné Žehrovice

UPOUTANÉ MODELY

■  1.10., Svitavy, F2D, SUM -  Jindřich Samek, 
Kpt. Nálepky 3, 568 02 Svitavy
■  14 .10 ., Letňany, U -Rodeo 95 (II. kolo 
HC-P4) -  Milan Vydra, Molákova 574, 180 00 
Praha 8

UPOUTANÉ A RC MAKETY

■  1.10., Svitavy, SUM, F2D -  Jindřich Samek, 
Kpt. Nálepky 3, 568 02 Svitavy
■  7.10., Nymburk, F4B -  Vácav Betka, Dvořá
kova 1234/5, 288 02 Nymburk

MODELY S ELEKTRICKÝM POHONEM

■  21.10., Praha-Písnice, Monty Cup -  Ing. Pe
tr Cejnar, Kurzova 2414, 155 00 Praha 5, tel. 
6516156
■  28.10., Slatina, F5B/7, F5B/10 -  Dr. Jaro
slav Nezhyba, Tábor 47, 612 00 Brno

TERMICKÉ RC VĚTRONĚ

■  1.10., Letiště Kladno, RC V1 -  Radoslav Čížek, 
Žilinská 160, 273 01 Kamenné Žehrovice
■  7.10., Nesvačily, F3J (III. kolo VC F3J) -  ing. 
Petr Cejnar, Kurzova 2414, 155 00 Praha 5, tel.: 
6516156. POZOR! Soutěž přeložena z původního 
termínu 30. září.
■  7.10., Ostrava, RC V2 -  Mír. Prašivka, Polní 
913, 739 32 Vratimov
■  8.10., Otrokovice, F3J -  P. Lednický, Mladco- 
vá 250, 760 00 Zlín
■  14.10., Sazená, RC V2 spec. (II. kolo HC-P4) 
-  Milan Vydra, Molákova 574, 180 00 Praha 8
■  28.10., Jenišov u K.V., F3J -  Josef Slováček, 
M. Majerové 1751/55, 356 05 Sokolov

Informace 
z KLeMČR

v  Jaroslav URBÁNEK ^

Každoročně začíná v září nový školní rok. 
Zároveň s ním zahajují svou činnost mode
lářské kroužky. Jejich život se za poslední roky 
značné změnil. Všichni, kdož s mládeží pracu
ji, by mohli o půlnoci z hlavy vypočítat, o jaké 
změny jde, a jedním dechem by jistě dodali, že 
jsou k horšímu. Předsednictvo KLeMČR nemá 
k dispozici žádné kouzlo, jež by umožnilo zajis
tit pro všechny kluby vlastni místnost za mini
mální nájem a sponzora, který by převzal nákla
dy spojené s provozem kroužku. Také instruk
tory ochotné pracovat obětavě a nezištně po 
celý rok nemůže předsednictvo posílat do klu
bů na požádání.

Přesto se ale domníváme, že situace není 
úplně neřešitelná. I v jiných sportech či zájmo
vých činnostech jsou rodiče zvyklí, že na čin
nost dětí je  nutné přispívat. Pro ulehčení fi
nanční situace klubů je v letošním roce převe
dena z prostředků SMČR částka zhruba 350 
Kč na jednoho modeláře mladšího osmnácti 
let. Počet členů, kteří byli vzati do úvahy při při
dělování dotace, byl určen podle zaplacených 
členských pnspěvků k 31. březnu 1995. Další 
aktivitou SMČR bylo přidělení účelové dotace 
určené na soustředění mládeže. O možnosti 
získat tento příspěvek byly jednotlivé kluby in
formovány tajemníkem SMČR během května. 
Letečtí modeláři požádali o příspěvek jen pro 
devět akcí. Dvě z nich neodpovídaly stanove
ným kritériím -  šlo o podporu činnosti klubu ve 
výši přibližně 25 00  Kč na člena (každý jistě do
vede znásobit počet členů SMČR požadova
nou částkou a udělat si představu, zda je pro 
náš svaz možné na tento způsob podpory klu
bů v nejbližší době přejít). Podpora pro zbylé 
akce činila asi 55 Kč na osobu a den. Přesto 
ale nedošly peníze ke všem žadatelům. Někte
ré kluby si totiž stále ještě nezvykly, že první 
povinností člena organizace je placení člen
ských příspěvků. Potom teprve přichází na řa
du právo žádat o dotace. Prvořadou povinnos
ti volených orgánů je chránit a hájit především 
zájmy modelářů organizovaných v SMČR.

Vyvrcholením činnosti kroužků je start jejich 
členů na soutěžích pro mládež -  od oblastních 
kol až po finále 7 mistrovství ČR. V současné 
době hledá SMČR spolu s IDM nový způsob 
organizace těchto soutěží. O případné změně 
vás budeme včas informovat.

Pro instruktory leteckého modelářství chys

táme v příštím roce vydání metodických příru
ček. Jejich obsah a formu ovlivní zejména váš 
názor. Neváhejte a napište.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem obě
tavým instruktorům a popřát jim hodně úspě
chů při vedení kroužků.

Vylosování předplatitelé

modeláře
Za měsíc červen obdrželi knižní odměnu tito vylo
sovaní předplatitelé Modeláře:
-  Vladimír Janour, Zbiroh
-  Otta Nový, Kladno
-  Vojtěch Strnadel, Rožnov pod Radhoštěm

Za měsíc červenec obdrželi knižní odměnu tito vy
losovaní předplatitelé Modeláře:
-  Jiří Engliš, Rožnov pod Radhoštěm
-  Václav Boula, Rokycany
-  Ing. Silvestr Malec, Velká Bíteš

■  Již čtvrtého výročí otevření se dočkala první 
prodejna MPM v pražské Budějovické ulici. Přes
tože nešlo o výročí kulaté, byla ve čtvrtek 13. čer
vence připravena malá slavnost pro pozvané hos
ty. Zkrátka nepřišli ani zákazníci, neboť pro né by
la připravena tradiční desetiprocentní sleva zboží.

Snímek: Martin Salajka

Ztráta modelu
V pátek 30. června 1995 se na kopci Javorník 
u Liberce ztratil bílý RC větroň Tracy. Případný ná
lezce může podat zprávu majiteli na adresu: Mar
tin Zikmund, Jeronýmova 17, 466 02 Jablonec 
nad Nisou.

Akademický přebor
vysokých škol s otevřenou účasti i pro modeiá- 
ře-nevysokoškoláky v termickém létání pořádá 
v sobotu 7. října 1995 RC klub při VUT Brno na 
vojenském letišti VÚ 8502 Brno-Slatina. Bude se 
létat kategorie F3J, v případě malého počtu sou
těžících RCV2. Uzávěrka přihlášek je 2. října. Za
slat je můžete na adresy: Dr. Jaroslav Nezhyba, 
Tábor 47, 612 00 Brno nebo Bedřich Tkaný, 
Demlova 6 , 613 00 Brno.
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Memoriál JUDr. Zdeňka Lhoty
Tradiční soutěž plastikových modelářů pořádá v sobotu 7. října 

Model klub Čemošice k uctění 99. výročí tragického úmrtí význam
ného českého aviatika, občana černošic, JUDr. Zdeňka Lhoty. Vy
psány jsou kategorie I -  letadla a II -  pozemní bojová technika. 
Zvláštní kategorií jsou letadla B.H., na nichž JUDr. Lhota létal. Kaž
dý žák a junior, jenž se zúčastní soutěže, obdrží modelářskou pozor
nost. Zápis soutěžících a přejímka modelů proběhne od 7 .00  h do 
9 .30  h.

Po dohodě s předsedou Klubu plastikových modelářů SMČR ing. 
Jiřím Bašným proběhne po soutěži školení rozhodčích plastikového 
modelářství pro kategorii I -  letadla. Pravděpodobně se protáhne až 
do neděle 8. října. Proto pořadatel pro účastníky zabezpečil stravo
vání a nocleh. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Lumír 
Apeltauer, Pražská 1 0 0 4 , 2 5 2  2 8  Černošice, tel.:
0 2 /6 4 3 4 7 9 7 , fax: 0 2 /4 0 2 5 7 2 8 .

VÝROBCE LETECKOMODELÁŘSKÝCH STAVEBNIC

a s t r a s .r .o .
LOMENA 876, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

TEL /FAX 0633/941285, 0633/941135

ZBOŽÍ ŽÁDEJTE VE V A š lpR O ^F ^^0^ ' '
NENALEZNETE, ZAV0LEJTE N4M a ,/v TAM NAŠI STAVEBNICI

prodejny κτρβΓ μΪ? A “ y vam DAME adRESU NEJBLIŽŠ 
EJNY, KTERÁ UZ NAŠE VÝROBKY PRODÁVÁ

2. mezinárodní veletrh hraček

26. 10. 1995 -  pro  odborníky
27. -28 . 10. 1995 — pro odborníky i veřejnost

Výstaviště Praha 9-18 hodin
Hračky pro nejmenší

Hry a stavebnice

Modely dopravních 
prostředků

Elektronické hračky a hry

POŘÁDÁ:
φ  společnost pro realizaci výstav a veletrhů,
j j n J »  Výstaviště, P. O. BOX 501, 170 00 Praha 7 

w  "  tel. 02/87 29291, tet./fax 02/37 23 00

K 25.CZ

Od startu fž  , 
k cíli: FM-Jistota-

Lepší technika za
výhodnou cenu: .g n u

s e « . * *
otáčení smyslu řízem 
Přepínač neutrálu pro ovládám 
nřínustě motoru nebo klapek 
S  reversního ovládám serv

u in to r

Na obrázku je  vysílač 
FM 214 Junior

FM 214 Junior
4 kanálová FM-RC  
souprava s možností 
rozšířeni na 14 kanálovou 
nrn násmo 40 MHz

GRAUPNER 
GmbH & Co.KG 

Postfach 1242 
73220 Kirchheim/Teck

MODELÁŘ
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-  palivo pro detonační motory
-  vteřinová lepidla JAMARA
-  pětim inutový epoxid JAMARA
-  potahové materiály
-  m odelářské laky
-  m odelářské špendlíky
-  pohonná jedno tka  pro volný e lektrolet
-  lanovody a podvozky
-  rychlostavebnice modelu s  gumovým pohonem  BAT 1
-  p lachetn ice JANE
-  stavebnice rychlého člunu LOTR
-  vystřelovací model ZLÍN 5 2 6  AFM
-  celobalsové házedlo DROPS ARF
-  velký výběr malých balsových modelů pro začátečníky
-  lepidlo L 51 0
-  stavebnice katamaranu AM
-  velký výběr m odelářské bižuterie

Zboží žádejte ve své prodejně modelářských potřeb. 
Pokud požadované zboží na prodejně nebude, zavolej
te nám. Sdělíme vám, do které nejbližší prodejny dodá
váme.

Pro obchodníky a výrobce:
-  výroba forem  pro vakuové tváření
-  vakuové tváření plastů PSH, DUROFOL, ABS, LEXAN
-  výroba kvalitních balsových lišt
-  výroba díů na frézovacím plotteru
-  výroba polystyrénových křídel potažených balsou
-  vysekávání plastů, papíru a překližky

Zboží dodáváme poštou, CS EXPRESEM nebo 
po dohodě přivezeme.
O aktuální nabídce se informujte na tel. čísle skladu.

Nová modelářská prodejna se těší na 
vaši návštěvu!

H.J.M. model
Archeologická 2256. 155 00 Praha 5 
tel: 0 2 / 651 50 01-7. linka 230 (231) 

fax: 0 2 / 791 67 90
Stanice metra "B" Lužiny - v areálu nákupního 

centra UNI - market 
Otevřeno Po-Pá 10-12. 13-18. So 9-12 

•  plastikové modely ·  tuzemská i zahraniční 
literatura ·  barvy Humbrol, Agama ·

•  kvalitní štětce ·  obtisky 
•  resinové modely ·  kovové díly ·  
Velkoobchodní prodej Po-Pá 8-15 h 

Zásilková služba
Využijte příznivých zaváděcích cen!

Co jinde marně hledáte, 
to koupíte u nás!

Firma POSPA MODELL s. s r.o. 
si Vás dovoluje pozvat

k návštěvě svého Stánku na výstavě MODEL HOBBY ‘95, 
konané ve dnech 14. až 17. 10. 1995 v prostorách Veletržního paláce.

Zde Vám m.j. představíme sortiment firem SANWA, MARUI, COX, SIMPROP, GREVEN 
a DOYUSHA.

Obchodníkům poskytujeme výstavní slevu.
V prodeji bude i model ASTRAL (na obr.) na motor COX 0,8 ccm jako RTF stavebnice 

od naší firmy

Nový telefon a fax 02 /689 10 83 
POSPA MODELL, spol. s r. o., Zdibská 16, 182 00 Praha 8

Kvalita za rozum nou cenu

JINO Modelářské potřeby 
Na drahách 176 
500 09 Hradec Králové 
Tel.: 049/241 06

RC soupravy HITEC, příslušenství, nabíječe, sleva na 3 
ks serv · NiCd accu ·  Motory MWS · Potahové materiály 
ORACOVER, SOLARFILM, RETACOLOR ·  balsa, pře
kližka, dýha ·  lepidla, laky ·  skelné tkaniny, pásky · lami
nátové trupy ·  stavebnice ·  modelářské příslušenství aj.

• Fin. překližka 0,4-3 mm 30,5x61 cm, od 69 Kč
• Krystaly k RC soupr. HITEC 35 Mhz 129 Kč
•Bowdeny s lankem dl. 100 cm od 25 Kč

Prodejní doba
Po, St, Čt, Pá 9 -12 , 14 -18  h 

Aktuální katalog za známku 3,60 Kč 
Zboží zasíláme i na dobírku 

Výhodně dodáváme též obchodníkům

z á s il k o v á  s l u ž b a

RC nTQBELL Fišer
prodej modelářských potřeb

výhradní zastoupeni firmy LEHNER Motoren

Široká nabídka špičkových motorů a akumulátorů 
pro lodě, auta, letadla 

kompletní nabídka a dovoz zboží od firem 
Lehner, Graupner, Keil, LRP, Robbe, Corally, GM 

Racing, Speedmodell

zásilková služba na dobírku pro modeláře i 
obchodníky

Kdo chce ušetřit, nechá sí poradit, kde? 
u soutěžních modelářů · mistrů Evropy

KONSTANTINOVA 1495, 149 00 PRAHA4 
Tel./Fax: (02) 7919497

SB OMEGA spol. s r.o. 
Mstětice 32, 250 91 ZELENEČ

Velkoobchodní sklad Mstětice 
tel. 0202/891 8 6 2 -3  linka 16

-  kompletní sortim ent firmy SVOR
-  m odely FLYING STYRO KIT
-  výrobky firmy IGRA
-  akumulátory FRIWO
-  kvalitní smrkové lišty
-  balsa
-  palivo pro m otory se žhavicí svíčkou
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Modelářské motory a elektromotory 
Příslušenství 

Serva, NiCd aku 
Stavebnice

Obdržíte na dobírku

od firmy

RM
HOBBY,

PS 18a, 768 24 Hulín 

Ceník vám zašlem e obratem

spol. s r. o. 
Veleslavínská 26 
162 00 Praha 6 

Tel.: (02) 316 62 21 
Fax: (02) 316 67 63 

Servis: (02) 36 03 03

ČETO kvalita k okamžitému dodání přímým i do
bírkovým prodejem

Přijímače bez krystalů
R4 AM27/35 960 Kč
R6 AM27/35 1040 Kč
RFM8 35/40 1300 Kč

Vysílače
T4 AM35 2400 Kč
T4 FM35/40 2450 Kč
T6 AM35 2800 Kč
T6 FM35/40 2800 Kč
T7 FM35/40 2950 Kč

Sady (8% sleva na výrobky obsažené v sadě)
4 AM35 4300 Kč
4 FM35/40 4650 Kč
6 AM35 5150 Kč
6 FM35/40 5300 Kč
7 FM35/40 5650 Kč

Konektor serva ČETO 30 Kč
Pouzdro baterie 95 Kč
Kabel přijímače 110 Kč
Kabel R/W7-8 50 Kč
Sada krystalů AM 27/35, FM 35 220 Kč
Sada krystalů FM 40, AM 40 240 Kč
Servo Hitec konektor ČETO 450 Kč

Sada ČETO MICRO AM27/35/40 2825 Kč
Přijímač MICRO AM27/35/40 620 Kč
Servo magnet MICRO 440 Kč
Pouzdro na bat. MICRO vč. 3 ks V 30 R 345 Kč
Akumulátor MICRO V 30 R 1 ks 95 Kč
Solární článek pro ČETO MICRO AM 600 Kč
Síťový nabíječ ČETO 01 (pro sadu MICRO) 540 Kč
Autonabíječ ČETO 02 (pro sadu MICRO) 450 Kč

DELTA-PEAK ČETO 03 (6 až 7 NiCd acu) 870 Kč
Spínač SPEED-SMD na mot. 400 1060 Kč
Spínač SPEED-SMD na mot. 600 1190 Kč

Novinky:
Přijímač ČETO MICRO FM35/40 1990 Kč
Krystal RX FM35/40 MICRO 190 Kč
Kabel serva pro MICRO FM 97 Kč
Redukční kabel pro MICRO FM 130 Kč
(Futaba, Hitec, Graupner)
„V“ kabel s vypínačem pro MICRO FM 370 Kč
Acu. MICRO SANYO (50mAh, 4,8V, 16g) 731 Kč
Nabíjecí kabel pro MICRO FM 164 Kč
Síťový nabíječ ČETO 05 pro MICRO FM 540 Kč
Rychlonabíječ ČETO 06 pro MICRO FM 160 Kč

Přijímač ČETO MICRO FM je miniaturní čtyřkaná- 
lový přijímač s jednoduchým směšováním, určený 
pro FM modulaci. Hmotnost přijímače bez krysta
lu je pouhých 7 g a rozměry 29 x 21 x 13 mm.

Opravujeme a přelaďujeme všechny soupravy Modela 
AM27 na AM35, FM27 na FM35. Vše do deseti dnů. 
Cena včetně nového Vf dílu, jednoho páru krystalů 
a poštovného je cca 1050 Kč.

X hvp modell
Dovoz a zpracování balsy 
Výroba modelářských stavebnic 
Křesomyslova 12 (ve dvoře)
140 00 Praha 4-Nusle 
Tel.: 02 /61 2 1 6 5 3 1  
Fax: 02 /53 7 6 7 1 1

Prodej pro obchodníky 
a velkoodběratele, 
dočasně též pro maloodběratele

Otevírací doba 
maloobchodního prodeje:
Po - Pá 8 .0 0 - 1 6 .0 0  h

Výhradní zastoupeni 
rakouské firmy

(pouze pro obchodníky)

- TECHHtK
Z kompletního sortimentu 
vyjímáme:
•  vteřinová lepidla (20  g)
•  lanovody
•  Solarfilm
•  m odelářská bižuterie

•  kabely k letovým částem 
RC souprav

•  Kvalitní broušená balsa
šířka 100  mm, délka 1 0 7 0  mm, 
v  tloušťkách 0 ,4  až 3 0  mm

•  Balsová prkénka o délce 76 0  mm
•  Balsová překližka 2 5 0 x 5 0 0  mm, 

v  tloušťkách 1 až 6 mm
•  Balsové lišty, hranoly
•  Náběžné a odtokové lišty
•  Balsa Speciál do 100  g /d n Á  

a 12 0  g /d rr|3
•  Velkoplošné potahy křídel 

(podle požadavků odběratele)
•  Smrkové lišty
•  Březová překližka
•  Epoxidy a vorgeláty
•  Vakuové tvářeni plastů (PSH, ABS)
•  Výroba forem  pro vakuové lisování
•  Balsová házedla
•  Papírové draky

Firma HVP modell s. s r. o. oznamu
je svým zákazníkům, že na podzim 
tohoto roku otevře novou vzorko
vou prodejnu balsy. Z tohoto důvo
du je uzavřena bývalá prodejna v 
Myslíkově ulici.

B l  ■  P ·  I  zásilková služba

-MODELm V V h l t i  tel.: 0365/3032
Nabídka zboží za nízké ceny

•  Superrychiostavebnice leteckých modelů tuzemské výroby od 
1395 Kč ·  RC Soupravy HfTEC od 2040 Kč ·  Rychtonabtjecí aku
mulátory SAFT -  jednotlivé i sady ·  Ryctilonabiječe ·  Elektromoto
ry ·  Vrtule ·  Balsa ·  Vrtačka 12 V ROBBE ·  Motory M W S ·  Sor- 
timent brem THUNDER TIGER a MFA ·

Nabídka mésíce
Plachetnice -  délka 800 mm. výška 1650 mm 1648 Kč 
Sklopná vyztužená vrtule 0  230 mm 168 Kč

Nabídku zboží včetně fotokopii modelů 
zasíláme za známku v hodnotě 6 Kč

PK -  MODELÁŘ
modelářská prodejna 

Zelný trh 39 
Uherské Hradiště

•  letadla ·  lodě ·  kity ·  mod. materiál ·  motory
•  nářadí ·  lepidla ·

Otevírací doba:
Po-Pá 9.00-11.00 12.00-18.00 

So 8.00-11.00

HORST
-  to znamená výrobu převodovek pro elektrolety, 
čerpadel paliva, háčků pro krouživý vlek a mnoho 
dalších plastových drobností pro vše, co létá 
a jezdí, za ceny přístupné všem.

Katalog v ceně 5 Kč a známky 5 Kč 
zašlu po zaslání známek v této hodnotě.

Vše na adrese: Jan Horák, 
mohylová 103, 312 06 Plzeň, 
tel. 019/658 53

cm
m o 4 e l l s p * r r

predajňa: Strojárenská 5 
P O. Box 24/22  
040 22 Košice 

tel./fax 095/622 7554

Ponúkáme kompletný sortiment firiem: 
KYOSHO ·  HITEC ·  GRAUPNER ·  ROBBE ·  

AERO-NAUT ·  KAVAN ·  PAN-AIR

Zastúpenie pre Slovensku republiku:
PAN-AIR. OS.Max, KAVAN, KYOSHO

NOVINKA:
•  elektronické regulátory JES od 10 A do 

80 A
•  špičkové převodovky s vnútorným 

ozubením pre elektromotory rady 400 až 
600 (duralové teleso, kovové ozubenia 
1:1.8 až 1:2,6)

•  RC stavebnice nerozbitných modelov AIR - 
CORE

•  RC súpravy HITEC, GRAUPNER, 
ROBBE-FUTABA

•  servá HITEC: HS 300 Standard, HS 80 
Micro (17 gr), HS 101 Mini

•  úplný sortiment motorov O.S. MAX
•  RC vrtulníky KYOSHO
•  nažehlovacie fólie MONOKOTE
•  elektromotory
•  akumulátory: SANYO, PANASONIC
•  sady akumulátorov s konektorom

6 čl. 7.2 V /  1300 mAh 556,- Sk
6 čl. 7,2 V /  1800 mAh 853,- Sk
7 čl. 8.4 V /  1800 mAh 1000,-Sk

Tovar zasielame aj na dobierku 
Výhodné ceny pre obchodníkov

Bližšie informácie na tel./fax 095/622 7554 
od 10.00 do 17,00 h

Objednávkový katalog obdržíte, ak poukážete 
na našu adresu poštovou poukážkou typu C 

čiastku 40.- Sk
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Igor Vyznal 
Štefánikova 1948 

44 0  01 Louny 
Tel./fax: 0 3 9 5  3 0 8 9

Výrobce a dodavatel stavebnic, 
paliva, olejů a příslušenství

/ ------------------------------- ---------------------------- \

Novinka: Laminátový trup, kryt moto
ru, vrtulový kužel pro obří model 
HAWKER TEMPEST Mk.V na motor 
60 ccm , měřítko 1 :5

Stavebnice sportovních maket 
na motor 10 ccm

P -51  D Mustang 
P -51  H Mustang 
Focke -  Wulf FW 19 0 A  
Focke -  Wulf FW 190D 
T a -1 5 2 H

Stavebnice maket na motor 
20-30 ccm

ZUN 526 AS 
ZUN 526 AF/AFS 
ZUN 526  AFM Condor

Kom pletní sortim ent modelářských 
paliv a olejů.
Doplňky: zatahovací podvozky, kuže
ly, kolečka, kabinky 
Laminovací pryskyřice PR 100/11.

Obchodníci pozor! Velkoobchodní 
prodej paliva zajišťuje firma NO
VÁČEK, Limuzská 8, Praha 10, 
tel.: 0 2 /7 7 2 9 3 4

IT CENTRUM IT CENTRUM obchodní dům 
náměstí TGM. 543 01 Vrchlabí 
tel. 0438 /294240

Naše oddělení MODELÁŘ nabízí:
■ stavebnice RC modelů letadel Hacker. Velkom, Obag. USA
■ veškerý materiál pro stavbu funkčních modelů letadel a lodí, balsa, lišty, RC 

soupravy, motory, paliva, baterie, potahovací fólie Oracover a papír.
■ velký výběr kitů letadel, automobilů, motocyklů; železniční a lodní modely
■ auta Bburago. Herpa. Majorette. Solido

Zveme Vás k nákupu do největší modelářské prodejny v regionu!

SOLÁRNÍ ČLÁNKY
PRO MODELÁŘE

NOVÉ MOŽNOSTI POHONU PRO VAŠE 
MODELY

DOVOZ A PRODEJ ZAJIŠŤUJE

ELSERVIS PRAHA
VÝHRADNÍ ZÁSTUPCE FIRMY 

CARBON VERTRIEB 
PRO ČR

INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA ADRESE: 
ZDENĚK KOLÁŘ, MIROVICKÁ 1097, PRAHA 8 

TEL.: 66412307, FAX./ ZÁZ.: 3019064

LEGATO - MODELÁŘ
Blažovského 542, 149 00 Praha 4 - Háje 

tel.: 02/ 794 09 48 
3 minuty od stanice metra Háje

• bohatý výběr kitů všech firem, například 
HELLER, DRAGON, ITALERI, AIRFIX, 
MATCHBOX, REVELL, MONOGRAM, PLUS 
MODEL, KÁRO AS · barvy HUMBROL, 
AGAMA · štětce MAG - POL, obtisky, literatura
• doplňky a modely EDUARD · klasická 
modelařina - balsa, lišty, laky, paliva, doplňky, 
ORACOVER · zbraně MARUI · doprodej 
modelů aut LLEDO ·
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Limuzská 8 
100 00 Praha 10 
tel. + fax: 02 /77  75 10 
tel.: 02 /77  29 34

nákup □ prodej potřeb pro modeláře

Konečná tramvaje č. 7 Strašnice

- potahová folie Solarfilm, Solartex, Solarkote a Solarspan 
(2 m délka, 68 cm šíře)
- RC stavebnice od firem SVOR, IGRA, Flying Styro Kit a další
- palivo detonační a žhavicí s ricinovým nebo syntetickým olejem
- laky napínací, lepicí a lesklý
- broušená balsa
- široký sortiment smrkových lišt
- sortiment firem Robbe-Futaba, Jamara
- velký výběr modelářské bižuterie
-vteř. lepidla, Epoxy 1200, 5-min. epoxidy, CHS-109
- akumulátory Saft, Sanyo, Panasonic
- potahové folie Oracover, papír Mikalenta, Viatex
- pneumatické podvozky
- rychlostavebníce s gumovým pohonem UNO
- házedlo BZUK
- plastikové stavebnice of firmy Matchbox

Zboží zasíláme na dobírku.
Obchodníkům dodáváme za výhodných podmínek, 

zboží odvezeme osobně 
nebo pošleme Tenexpresem.

novinky

•  Kvalitní serva GWS Taiwan
GWS 503 ECO 360 Kč
GWS 503 STANDART 390 Kč
GWS 503 2BB 430 Kč
G W S 504 /M 4B B  710 Kč

•  Serva dodáváme včetně šesti ovládacích pák. silent bloků a 
šroubů. Servis a náhradní díly zajišťujeme

•  Přímé dodávky motorů QUADRA za velmi přijatelné ceny
•  Zajišťujeme servis, náhradní díly a poradenskou činnost
•  Lodě Challenger člun 1179 Kč

jachta 1281 Kč
variabilní 1333 Kč

•  Plachetnice Extreme 3300 Kč
•  Celý sortiment motorů M W S
•  Stavebnice RC modelů letadel předních amerických firem
•  Oblíbené stavebnice nezničitelných RC modelů US 

AIRCORE
Vám. kteří máte málo času. nabízíme za přijatelných 
podmínek stavbu modelů na zakázku ve výstavní kvalitě 
včetně osazení RC soupravou a motorem. Zajišťujeme 
náhradní díly, servis a poradenskou službu. Modeláři ze 
Slovenska se mohou obrátit na našeho zástupce: CM 
Modelisport. spol. s r o.. P.O. Box 2 4 /2 2  0 4 0 -2 2  Košice, 
tel ./fax.: 0 9 5 /6 2 2 7 5 5 4

PAN air 
Ukrajinská 6 

100 00 Praha 10 
tel./fax: 02/24625552
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4. MEZINÁRODNI' VÝSTAVA MODELŮ A HRAČEK
4 . INTERNATIONALE MODEUBAU UND SPIELZEUG AUSSTELLUNG

4 th. INTERNATIONAL EXHIBITION OF MODELS AND TOYS

Modely letadel, 
vrtulníků a raket, 
modely automobilů, 
modely lodí, 
modelová železnice, 
plastikové kity a 
vakuformy, papírové 
vystřihovací modely, 
R/C soupravy

Poháněcíjednotky, 
napájecí zdroje a 
nabíječky, hobby 

elektronika, modelářské 
a hobby nářadí a 

materiály, lepidla, 
barvy, laky a folie, 

odborná literatura, 
hračky a hry

14.-17.10.1995, PRAHA, VELETRŽNÍ PALÁC
PŘEHLÍDKA ŠPIČKOVÉ SVĚTOVÉ A DOMÁCÍ PRODUKCE -MOŽNOSTNÁKUPU POD JEDNOU STŘECHOU 

PŘEDVÁDĚNÍ EXPONÁTŮ V CHODU -  ZÁVODY A SOUTĚŽE -  OTEVŘENO DENNĚ OD 10.00 D 0 18.00 HOD.

V nových výstavních prostorách Veletržního paláce, Praha 7, Dukelských hrdinů 47, pro Vás výstavu pořádá: 
DART- Veletrhy a výstavy. Na Pankráci 30,140 00  Praha 4, Tel.: (02) 61215357,61001150, Fax: (02) 61215358

SPORT SYSTEM
modelářská prodejna Česká Třebová 

NABÍZÍ
RAKETOVÉ MOTORKY všech druhů 

Zastoupení
ZVS Dubnica nad Váhom -  Velkoobchod

dále vyrábí: GUMICUK MC 369 Kč
RAKETA SS-3.1 MC 97 Kč
PADÁČEK MC 89 Kč
HIHO -  motorový model MC 990 Kč 
RC házedlo BARON MC 990 Kč

PRO OBCHODNÍKY POSKYTUJEME 
PŘIJATELNÉ SLEVY!

SPORT SYSTEM, NOVÉ NÁMĚSTÍ 1750, 
ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, 

tel.: 046593/4392 
ZASÍLÁME NA DOBÍRKU

WIPA MODEL
nabízí

STAVEBNICE
•  házecí kluzáky pro začátečníky a pokročilé
•  sportovní model AIKA na motor CO2 s možností 

RC ovládání ČETO MICRO
•  stavebnice makety AUSTER Mk.lll na motor 

CO? GM-63
•  RC názedlo ORI, rozpětí 1550 mm, možnost pří

davného elektropohonu nebo pylonu s motorem 
COX 0,8

•  RC větroň BESSY, rozpětí 2080 mm, možno 
dodávat i ve verzi elektro. Model roku 1994 
z výstavy Model hobby 94

•  rychlostavebnice makety Albatros C.1 (Německo 
1915) na motor C 02 GM-120

Objednávky: WIPA MODEL
Školní 891 
742 21 Kopřivnice 
Tel/Fax:  0656/405 86

Ψ Μ .
Výhradní zástupce německé firmy R & G

•  Laminovací pryskyřice 
•  Plnidla

•  Skelné, keviarové, uhlíkové tkaniny 
a rovingy

..a ostatní materiál a pomůcky k 
laminování

Ceník zašleme proti obálce 
s vaší adresou a 7Kč známkou 

PG Gerasis, O. Březiny 48, 790 01
Jeseník

tel.: (645) 24 51-5 kl. 248  
fax: (068 ) 299 07

VAMP Λ
modelářské potřeby 

Chlum 71, 262 93 Nalžovice 
tel. 0304/64187

NABÍZÍ:
Barvenou mikalentu 

Polystyrénové figurky pilotů 
v měřítkách 1 :4 ,1 :6 ,1:8 a 1:10 

Kola pro minimakety 
V ie  přfmo od výrobce 

Výhodné ceny pro velkoodběratele 
Zás. služba pro jednotlivce

modelářské potřeby

•  balsa, smrkové lišty, překližka,lepidla
•  veškeré příslušenství pro elekrolet
•  RC vybavení SANWA, HITEC, FUTABA
•  stavebnice RC modelů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
•  SOLARFILM role 70 x 200 cm

220,-
•  RC souprava SANWA Dash Saber 2 kan., 

40 MHz, 2 X servo
2410,-

! POZOR změna prodejní doby !
PRODEJNA

Heřmanova 51 
170 00 Praha 7 

tel. 02/ 37 54 76

OTEVŘENO
P o-Č t 

14 -1 8  h

RC SERVIS
\Zdenik H N IZ D IL i

Letecká 666/22 
161 00 Praha 6 
tel. 02/366274

z á r u č n í  a  p o z á r u č n í  o p r a v y
PRO VÝROBKY FIREM

GRAUPNER
HITEC

SANWA
POZÁRUČNÍ SERVIS PRODUKCE 

OSTATNÍCH VÝROBCŮ RC SOUPRAV
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MODELÁŘSKÁ
PRODEJNA

M O D E L S

V ý h rad n í za s to u p e n í

firm y: Ι ί Ι® ιτ φ ;
MOTORI · ENGINES Made in  Ita ly

Špičkové motory vč. příslušenství od objemu 2 cm3 do 60  cm3

Zajišťujeme distribuci německých časopisů MODELLFLUG 
International a ROTOR

KYOSHO Špičková auta, motocykly, lodě, vrtulníky
Dnešní nabídka RC aut:
Rallye FORD ESCORT COSWORTH, 1:10, 2WD, Spal. mot. GS-11X
Osobní OPEL Calibra V6 DTM, 1:10, 2WD

Mercedes Benz C-Klase, el. mot. Le Mans 05 
BMW M3 GTR

Buggy OUT RAGE ARR, 1:10, 2WD, el.mot. Mabuchi 540
INFERNO 10, 1:10, 4WD, spal.mot. 1,8 cm3 
INFERNO DX, 1:8, 4WD, spal. mot. GS-21X 

Terénní MITSUBISHI PAJERO, 1:9, 4WD, spal.mot. GS-11X 
Monster Truck TRACKER, 1:10, 2WD, el. mot. Mabuchi 550 
Formule 1 FERRARI F 189, 1:10, 2WD, spal. mot. GS-11X 
Motocykl HONDA NSR 500, 1:8, el. mot. Le Mans DM 20
Na objednávku -  NISSAN CALSONIC, 1:8, 4WD, spal. mot. GS-21X 
-  světovou jedničku 94/95 buggy

TURBO INFERNO, 1:8, 4WD, spal. mot. cca 3,5 cm3 
Zboží zasíláme rovněž expresní službou nebo poštou.

Adresa prodejny:
JR Models
Veveří 109
616 00 Brno
tel./fax: 05-41217654

Vedení firmy, odbyt:
JR Models 
ing. J. Rumreich 
Šebrov 113, PSČ 679 22 
fax: 0506-8725, tel.: 8717

výrobce a dodavatel superrychlostavebnic rádiem řízených 
modelů letadel a modelářského příslušenství

- Už jste měli problém s vaším motorem, protože jste neměli 
správné palivové hadičky?

- Už se vám stalo, že váš startér bez převodovky nebyl 
schopen otočit motorem?

- Už vám "odešel" článek ve vaší levné sadě akumulátorů, 
protože nebyly počítačem vybírané?

- Už jste měli problémy se spolehlivým Chodem vašeho 
motoru, protože nepoužíváte kvalitní palivový filtr?

- Víte proč špičkoví závodníci F3D používají na svých 
modelech "lámaci” závěsy kormidel?

Věřte profesionálním zkušenostem ze závodů okolo pylonů!
Víte kolik ušetříte při použiti kvalitních výrobků ?

Naše výrobky žádejte ve své modelářské prodejně. Pokud je 
nedostanete, obraťte se přímo na nás! Rádi Vaše 
objednávky vyřídíme!

Katalog všech výrobků a novinky 95 za 20,-Kč +poštovné.

H 4 C K E R  výhradní distributor firmy
výrobce modelářského příslušenství špičkové kvality.

HACKER d is t r ib u c e :  K a liv o d y  2 7 0  6 5 , te l. / fa x :  0 3 1 3 / 6 2 2  29  

HACKER v e lk o o b c h o d n í  s k la d  : PAN a ir ,  U k ra jin s k á  6 , P raha 10, 
te l. / fa x :  0 2 /2 4  62  55 52

HACKER z a s to u p e n i SR : HELITEX m o d e ll,  Ivánská  c e s ta  2 5 , 
B ra tis la va  821 04 , te l:  0 7 / 23  94 6 7 , fa x : 0 7 / 24 0 8  86 4

N

SCHNUPPI
F5D

Konstrukce Sendvič AFK.GFK
Rozpětí 920 mm
Profil MH 30
Prázdná hmotnost ca.240 g

( « • i
od 2.599,-

SOUTAIAC Konstrukce Sendvič AFK.GFK
F5B (FAI) Rozpětí 1690 mm
10 «  27 č lá n k ů ^ · n. hmotnost ™ d-

CCHIfet
od 7.999,-

SUMMIT Konstrukce Sendvič AFK.GFK
F5B/10 (FAI) Rozpětí 1800 mm
F5B (FAI) Profil RG14
10 ež 27 článků Prázdná hmotnost ca.560 g
Možnost výběru: Trup Elaktro spadal, trup EAJ

CCNftt
od 7.450,-

SPIRO Konstrukci Sendvič AFK.GFK
F5B/10 (FAI) Rozpětí 1800 mm
F5B (FAI) Profil RG 15
SPinO-D Prázdná hmotnost ca.600 g
Možnost výběru: Trup Větroň, Elaktro. dělaný Elaktro
10 97 článků -Sp/ce Větroň, Elaktro 10. Elaktro 27, PřevodovkaIU «Ž ϋ/ cisiiHU Křidlo jednodílně nabo dvoudílné (křidélka i  klapky)

CCNIt
od 7.250,-

SPACC Konstrukce Sendvič AFK.GFK CCNAt
F3B Rozpětí 2960 mm od 14.499,-

Profil RG 15
Prázdná hmotnost ca.1550 g 
Počet článků max. 30-1000 mAh

Možnost výběru: Trup Větroň, dělený ElektrcV Špice Elektro krátká, Elektro dlouhá 
Var2s s T  nabo V  výškovkou

FLIC FLAC Konstrukce
10 až 20 článků JJozpětí

Balsa, polystyren, laminát 
2100 mm, dělené křídlo 

II RG 15, RG 14 cCNAt
Prázdná hmotnost ca.600 g od 3.999,-

Možnost výběru: Trup Větroň. Elaktro. dělaný Elaktro
Špice Větroň, Elektro 10. Elektro 27, Převodovka

C e n y  u v ed e n y  b e z  D P H
Technická dokumentace všech typu za ochranný poplatek 100,- Kč

S využitím CAD-CAM frézujeme každý obrys a tvar

& & C & M  fBr J .? X ú š
I n g .  j .  S T A N E K  fWačnlcká 1 0 3 3 - Praha 10

. — -------------------------  _ T e l  & F a x : 02/792 4 3  87N a ta n c íc h  1176-33701  C h ru d im
T e l a F a x : 0 4 6 6  7 2 2 4 Mob. tel.: 0601 221 888

MODELSPORT
Novotný, Hess

MODELSPORT
Jan Hess
Bezručova 339
252 63 Roztoky u Prahy
tel./ fax 02/ 397 426

NABÍZÍ:
•  Výuku pilotáže RC modelů vrtulníků a letadel v denních a 

týdenních kurzech s ubytováním
•  Zakázkovou stavbu, seřizováni a zalétávání RC modelů vrtulníků a 

letadel
•  Veškeré výrobky firem Robbe - Futaba, Kyosho a Graupner
•  Kompletní sortiment vrtulníků Schlůter včetně servisu a prodeje ND
•  Motory O.S. MAX, Webra, MDS, Enya, Novarossi
•  Ukázky RC modelů pro film a reklamu, snímkování terénu a 

objektů ze vzduchu
•  Nerozbitné modely U.S. AIR CORE pro začátečníky
•  Helicopter & Plane simulator pro PC
•  Speciální program na PC pro modelářské prodejny a obchodníky - 

ceníky, sklad, objednávky a účetnictví
•  Autorizovaný servis RC souprav a příslušenství Robbe - Futaba 

včetně záručních a pozáručních oprav
•  Bazar - prodej modelů a příslušenství z "druhé ruky”
•  Syntetické palivo pro mod. motory

VRTULNÍKY
VÝHRADNÍ DISTRIBUCE 
VRTULNÍKŮ KYOSHO PRO 
ČESKOU REPUBLIKU - velmi 
výhodné ceny pro obchodníky

•  Elektro vrtulníky EP 
CONCEPT, HUGHES 500, 
BELL JET RANGER na 7-8 
článků
•  CONCEPT 30 SRT a SRX
•  CONCEPT 60 SR
•  Zajišťujeme kompletní servis 
a prodej ND

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
•  Výuka akrobacie RC vrtulníků na typu CONCEPT 30 SRX
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SVOR
modelářské potřeby

nabízí stavebnice RC modelů letadel:
•  LEON -  větroň, rozp. 1226 mm
• TOMBA -  větroň, rozp. 1700 mm
•  TOMBA-E -  elektrolet, rozp. 1700 mm
•  ALIEN - model na 2 ccm, lam. trup
•  BENJI o model na 2 ccm. lam. trup
•  ALBERT -  model na 2 ccm
•  DANNY - model na 3,5 ccm
• TRACY -  větroň, rozp 2000 mm
• SOLO -  samokndlo, rozp. 2000 mm
• JOHNNY - Fun-Flyer na 6,5 ccm

novinky:
• MUSTANG P51D -  na 3,5 ccm, lam. trup
•  LEON-E - na SPEED 400
•  LEON COX

rychlostavebníce:
•  LEON, BENJt, DANNY, JOHNNY, AUEN 2

superrychlostavefenice:
•  potažené folii ORACOVER

dále nabízíme:
•  kvalitní broušenou balsu šíře 80 a 100 mm délka 600-1500 mm, tloušť
ka 1 -30 mm ·  kompletní modelářskou bižuterii (RC páky. závěsy, konc. 
vidličky, šrouby, matice atd.) ·  výrobu laminátových trupů a doplňků

Výhradní zastoupení firmy JAMARA pro Českou republiku
Z bohaté nabídky nabízíme sorva HS-188, servokabely, vteř. 
lepidla. 5-mínutový epoxid, žehličky na folii, fixírky HOBBY

Obchodníkům a velkoodběratelům poskytujeme výrazné slevy, větší 
zásilky dopravíme osobně až na modelářskou prodejnu. 

Modelářům zasíláme poštou na dobírku. Aktuální nabídkový katalog 
zašleme za přiloženou známku 6 Kč.

Paiackého 1 0  
410 02 Lovosice 
Tel./Fax: 0419-2174

r

Nabízí v nové prodejně ten nejširší sortiment modelářského zboží!

Zastoupení firem: ASSOCIATED, NOVAK, YOKOMO, RPM, REEDY, TRC, 
Pro-Line.

Z naší nabídky vybíráme:
-  stavebnice RC modelů -  vrtulníků
-  letadel
-  aut
-  lodí
od světových firem i domácích výrobců

-  RC soupravy a jejich veškeré příslušenství ve velkém výběru
-  motory O.S., MWS, NOVAROSSI, WEBRA, COX
- vrtulníky ROBBE-SCHLLJTTER, KYOSHO, jejich příslušenství 

a rotorové listy stále na skladě
-  hřídele, šrouby, skořepiny, motory a další díly pro lodní 

modeláře
-  raketové motory a palníky
-  balsa, balsové profily
-  velký sortiment lepidel a epoxidů
-  vše pro automodeláře, množství náhradních dílů a příslušenství
-  nové druhy automatických nabíječek za zajímavé ceny

-  Mimořádná nabídka:SANYO 1900 NSCRC typ 1995 229,- Kč/ks
PANASONIC 1300 SCR 96 ,- Kč/ks
PANASONIC 1200 AS 26 g!! tužková 129,- Kč/ks 
PANASONIC 1400 AS tužková 139,- Kč/ks

AKU PACK SANYO 1900 NSCRC 6-7  článků 1619,- a 1889,- Kč/ks

-  MNOŽSTVÍ DALŠÍHO MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ

HOBBYMAX s.r.o.
Rumunská 26 

120 00 Praha 2 
tel./fax: 02/256 184

OTEVŘENO PO-PÁ 9.00-18.00 h

V
Zboží zasíláme na dobírku -  vybírejte z katalogů 

oblíbených firem!!! J

MIKRO
MODEL ENGINES Λ  ACCESORIES

soukromý výrobce se čtyřicetiletou 
x tradicí po rozšíření výroby

Dodává: M 3 3
•  modelářské motory tuzemské výroby osazené 

příslušenstvím MIKRO
•  úsporné RC karburátory MIKRO UNIVERSAL ve 

třech typech pro veškeré tuzemské i dovezené 
motory

•  stranové tlumiče hluku 
Provádí:
•  poradenské služby
•  posudky motorů
•  zásilkovou službu na dobírku nebo podle dohody
•  přímý prodej: Út - Čt od 14 do 19 hod. nebo podle 

dohody

OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: 
MIKRO. PRŮBĚŽNÁ 21. 100 00 PRAHA 10 

NEBO NA TEL. 781 06 36 
NA POŽÁDÁNÍ ZAŠLEME CENÍK ZA 

PŘILOŽENOU ZNÁMKU 6 KČ

airboat model
Moldavská 13, 101 00 Praha 10 

tel./fax - 02/736267 
Zásilková služba vám nabízí:
•  stavebnice RC modelů letadel a lodí
•  RC soupravy, serva a příslušenství
•  elektronické spínače ÅSTRO a regulátory JES
•  spalovací motory M W S  včetně náhradních dílů
•  elektromotory. NiCd a Pb aku. nabíječe
•  balsu. lepidla, nažehl. folie, model, nářadí aj.
•  kompl, sortiment firem ROBBE, GRAUPNER, HITEC, 

JAMARA a THUNDER TIGER
Aktuální nabídka: gumicuky již od 179,- Kč

žhavící svíčky MALINA'S M 1 .M2 
a M3

Novinka pro Enduro: NiCd aku Panasonic:
P-120AS. 1.2 V /1 200 mAh.
Č 17 /4 3  mm, hmotnost jen 26 gramů!
P140AS. 1.2 V / 1400 mAh.Č 17 /4 9  mm 
hmotnost jen 32 gramů ! (viz. MO 4 /9 5  str.11)

Katalog s podrobným popisem více jak 500 položek v 
ceně 20 + 10 Kč poštovná zašleme obratem za 

známky v uvedená hodnotě

•  kompletní sortiment pro klasickou stavbu
•  vše pro laminování
•  motory, spínače, regulátory, baterie, 

konektory, kabely, vrtule pro elektrolety
•  stavebnice elektroletů, RC větroňů, hotové 

modely vlastní produkce od firmy 
SCORPIO a MODEL STUDIO TUPESY

Zboží zasíláme i na dobírku 
Ceník za známky 10 Kč

Bohuslav Reichard, Grohova 52, 
602 00 Brno, Tel.: 05/ 338 291

Modelářská prodejna a zásilková služba vám nabízí:
•  RC vybavení HITEC, GRAUPNER. FUTABA. SANWA
•  motory M W S. O S. Max. COX. TITAN. GM-120 na C02
•  sortiment firmy THUNDER TIGER - kompletní hotové modely - 

větroně, elektrolety, motorové modely, makety. Další sortiment - 
nádrže, startéry žehličky...

•  broušená balsa, lepidla, laky. palivo
•  nažehlovací folie SOLARFILM - pastelové, transparentní
•  funkční stavebnice lodí s možností RC ovládání
•  stavebnice modelů letadel tuzemských i zahraničních výrobců

MODEL
MODEL HOBBY
Malcova 1723. 26 9  01 Rakovník 
Otevírací doba:
Po-Pá 10.00-12.00 13 .30-17.00h  
So 9 .00-11 .00 h

Důležité upozornění! 
Nový telefon e fex přímo 
do prodejny:
0 3 1 3 /2 0 1 7

HOBBY
NAVŠTIVTE NÄS NEBO NÄM ZAVOLEJTE SVOJE PŘÁNÍ JSME PŘIPRAVENI VAM VYHOVĚT
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Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet-Press, in
zertní oddělení (inzerce Modelář), Jungmannova 
24, 113 66  Praha 1, telefon 24 22 73 8 4 -9 2 , 
linka 288

PRODEJ

■  1 Plány modelů 18 historických plachetnic a 12 váleč
ných lodí, seznam za známku. Ing. J. Švec, Slunečná 
4556, 760 05 Zlín 5
■  2 Nové NiCd akumulátory 1,2 V/700 mAh (kus 34 Kč), 
NiCd akumulátory 1,2 V /1100 mAh (kus 42 Kč), sintro- 
vané elektrody, rychlonabíjecí, výrobce Panasonic. V. 
Pergl, Dlouhá 1649, 272 01 Kladno 2, tel.: 0312/860 
33
■  3 RC ház. Rival 2 (ve ski. proved.) potah transp. fólií, 
hmotnost 200 g, nelét. Inf. na tel.: 02/369291 (Chvála 
ml.)
■  4 Atlantic Challenger firmy Graupner, cena dohodou, 
spojení: Radek Hosma, tel.: 8585659 po 20.00 h
■  5 RC model Buggy 4 WD Lazer ZX Elektra 1:10 + ND. 
Tel.: 02/357155
■  6 Plány na loď Calypso (Fr. 1953) 1:100 za 100 Kč. 
M. Přikryl, Zelenohorská 500, 181 00 Praha 8
■  7 Elektrickou lupenkovou pilku, stolní přenosnou 
okružní pilu ě kotouče 20 cm, 500 W, stolek 35x50 ce
ny 2600 a 1900 Kč, dále pásovou pilu, přenosnou, ce
na 2900 Kč a další levné el. nářadí. Vše je nové na 220 
V, přenosné, vhodné na zejména modelářské práce. Za
sílám formou dobírky -  poskytuji záruku. Informace na 
tel. Klatovy 0186/20592 pan Smolík, nejlépe večer. V. 
Smolík, Purkyňova 746, 339 01 Klatovy
■  8 RC soupravu Hitec Focus 4 FM 35 MHz, 3x servo, 
zdroje vys. + přijmač (3800) půl roku stará, 3x mikro- 
servo Hitec HS 80 (á 790) nové; 1x maxi servo HS 700 
BB (700); el. motor Palička nový nepoužitý (600), loď 
Shark FSR-E7 + motor Mabuchi 550 (500), regulátor 
pro elektrolet Bel (400), 3x zdroje 8,4 V 1700 mA Pro 
Formace (á 550) každé asi 20x nabíjené, 1x zdroj Pana
sonic 1700 SCR 8,4 V (800), model dvouplošníku Pitts 
ze stavebnice Robbe r. 1000 mm potah Solarfilm 
(3000), motor MWS 3,5 cm3 + tlumič nový nezaběhlý 
(1500), RC soupravu Alpina Colt Graupner 40 MHz AM 
+ 1 servo (2300), 1x rychlé servo Hitec kov. převod 
(1000), RC buggy Jamara Z1 4x4 + motor OS MAX 21 
R (9950) najeto asi 3 hod., nahr. díly a startér v ceně. P. 
Tobolka, Plackého nám. 42/I, 380 01 Dačice, tel.: zam. 
0332/2858 domů 0332/2752
■  9 Rychlý člun s motorem 3,5 ccm, plachetnici (2 
m výška) cena 2000/ks, formuli M 3,5 ccm, startér, ba
terie + náhradní díly (5000), včechno nové, motory. P. R. 
Pařízek, Nové nám. 1751, 560 02 Česká Třebová, tel.: 
0465933875
■  10 RC soupravu 27 MHz, Tx4, Rx6 (Modela) 
+ elektrolet Onyx (1 rok létaný) připrav, k letu (3500). Z.

Burda, Příkrá 3556, 760 01 Zlín, tel.: 067/28683
■  11 Plány histor. lodí 15.-18. stol. Seznam za známku. 
J. Tošnar, Libušino údolí 80, 623 00 Brno
■  12 Malý stolní soustruh Makus (TOS Hulín). J. Hladík, 
Zborovská 9, 669 02 Znojmo, tel.: 0624/75012
■  13 Vysílač T4 AM 35 (vestavěné přepínače výchylek 
+ pult + nabíjecí články), přijímač R4 AM 35 + přijímač 
R6 AM 35. Cena včetně krystalů 2600 Kč. P. Koniarz, 
Výstavní 409, 739 31 Řepiště
■  14 Trupy na lodě Nachi, Indianapolis, měř. 1:100 i ji
né. L. Kovář, Osvobozená 2, 682 01 Vyškov
■  15 2 motory Junior MWS 2 cm3 + tlumič + vrtule -  bě
hané (900), č. Modelář 1975-85, knihy-Sulženko: Kon
strukce letadel, Kř. vlasti 1954; 62 č. L+K 88-94, Be
neš: Svět křídel. J. Čermáková, Prštné, Rybníky 381, 
760 01 Zlín
■ 16 Originál plány vál. lodí: Richelieu, California, Tirpitz, 
Sheffield, Beovulf, Pietro de Cristofaro (1:100) a pon. 
Olimpus (1:75). Podrobnosti proti ofrank. obálce, při vět
ším odběru sleva. J. Pavlík, Černčická 150, 549 01 No
vé Město nad Metují
■  17 Akrob. U-model s mot. 2,5 + přísl. (1200), 1 -kan. 
RC soupravu vč. serva (390), žhavicí NiFe aku 2,4 
V (150). J. Hirman, Krásnohorské 19, 323 11 Plzeň
■  18 RC vrtulník létaný, Hirobo Shuttle 2 (5500), NiCd 
Sanyo 4,8 V /110 mA (45), 1x létaný vrtulník Concept EP 
Kyosho + motor + regulátor, cena dohodou. Nová sou
prava Hitec Heli 5 + 3 serva (6000), RC větroň Amigo 
(800), RC elektrolet 7 čl. (800). J. Machek, Křivá 88, 
500 11 Hradec Králové 11, tel.: 049/22014
■  19 Vrtulník s MWS 10 cm3 za (6490). B. Kušnír, M. 
Čulena 28, 080 01 Prešov, SR, tel.: 091/43832
■  20 Ložiská 13x5x4 24 ks (50) alebo vyměním za kity 
1:35 M923 Italeri a M35 A2 Truck AFV Club. M. Laurov, 
F. Krål'a 28/26, 966 81 Žarnovice
■  21 Polomaketa Super-Fly + mot. Enya .60 nové 
(7000) i jednotí. (5000 mod). El. let + mot. + 2x servo 
+ vrtule (3000). Oba modely nové zalétané, potah folie. 
Perfektní. Lam. trup + kab. + polyst. kř. potah dýha na 
6,5 mot. tl. (600). Vys. Futaba F-16, 2x Linear + vým. 
modul 40 MHz. Perfektní (2200). K. Svoboda, Dolní 
Papšíkov 89, 580 01 Havlíčkův Brod
■  22 RC samokřídlo r = 1500, m = 900, mot. 1,5 ccm, 
zalétané (950); laminát, trup + konstr. křídlo na QB 20 
(500); RC Enduro r = 1700, m = 850 pro Speed 400 
+ přev. 1:3, laminát, trup (850 až 1700 dle vybavení); 
rychl. nabíječ dle MO 8, 10/93 -  12 V, 7 čl., nabij. 0 -2  
A nebo 0-160 mA pulsné + vybíjení autobat. + termistor 
(600); Enya 3,2 ccm (650). Ing. R. Vozka, Chebská 
27/17, 350 01 Františkovy Lázně, tel.: zamést. 
0166/31678 kl. 18

KOUPĚ

■  23 RC model větroně, elektrolet. Tel.: 02/357155
■  24 Plány válečných lodí Rakousko-Uherska, Ruska, 
Německa od roku 1870 do roku 1918. V. Khol, Brandlo- 
va 219, 500 03 Hradec Králové 3
■  25 Kompletní ročník Modelář 1994 nesvázaný, jen 
v dobrém stavu. O. Václavík, Bulharská 1416, Ostra
va-Porubá, tel.: 431895
■  26 Knihy: J. Vyskočil: Jak zhotovím letadélko s benzi
novým motorkem; A. Felgiebel-T. Kyzlink: Benzinové

„/a . Vládyka“
Roháčova 350, 280  00  Kolín 3 

Tel./fax: 0 3 2 1 /2 5 7  91

nabízí

■ stavebnici rychlostního člunu ATOL
■ stavebnici lodivodského člunu PILOT
■ stavebnici hasičského člunu ZAR
■ stavebnici dělového člunu D -25
■ rychlostavebnici plachetní jachty PASAT

Nabídkový list zašleme obratem 
za přiloženou známku 3,60 Kč

Pro obchodníky sleva!

SuPr LOUNY 
M. Siiss & P. Přehnal 
SNP 2089 
440 01 Louny 
tel.: 0395/4733 
p. Heller po 17. h
nabízí stavebnice modelů letadel:

■  OMEGA 2 -  RC akrobat na mot. 10 cm3, rozpětí 1690 
mm, cena 1 9 5 0 ,- Kč (hotový model za 5450  Kč)
■  DALOTEL -  RC sport, akrob. maketa na mot. 6 ,5  cm3 
rozpětí 1480 mm, cena 2599  Kč (hotový model za 4700  
Kč)
■  FALCON -  RC cvičný a sport, homoplošník, mot. 6,5 
cm3, rozpětí 1600 mm, cena 2117 Kč (hotový model za 
3980  Kč)

NOVINKA
■  PÉTA -  stavebnice házedla, rozpětí 250 mm, cena 29 
Kč
■  Zakázková výroba křídel na motorové modely v provede
ní polystyren -  broušená dýha

Pro obchodníky výhodné slevy!
Katalog s ceníkem zasíláme za přiloženou známku 6 Kč. 
Výrobky zasíláme poštou nebo dráhou.

Γκοΐϊρο/Γ
MODEL SPORT I

ZMĚNA ADRESY!
Špálova 6
702 00 OSTRAVA-Přívoz 
te l.: 069/21 12 56 

069/565 54 večer

autorizovaná prodejna firmy VELKOM - přímého dovozce 
sortimentu HITEC a THUNDER TIGER 
regulátory JES 10-150 pro elektrolet 
elektromotory, NiCd akumulátory, sklopné vrtule 
motory THUNDER TIGER, OS MAX a MWS 
náhradní díly motorů MWS 
balsa, překližka, nosníky, laky, lepidla 
Oracover, Solarfilm, Litespan, Modelspan 
modelářské příslušenství, doplňky, nářadí aj. 
stavebnice elektroletu CORIN na Speed 600 
poradenská a zásilková služba

motory pro modely letadel a jejich vlastní výroba. Dám 
500 Kč. V. Kind, Malostranská 54, 625 00 Bmo
■  27 Kompl. roč. Modeláře 1967, 68, 73, 74. Dále plá
ny pobřežního protiponorkového hlídkového člunu CG 
95308 a korvety tř. Flower. Ing. J. Čech, SPC B7, 794 
01 Krnov
X 28 Český manual k supravě Graupner JR X-347. F. 
Hrstka, Janovská 372, 109 00 Praha 10, tel.: 7862092

RŮZNÉ

■  29 Zájemce ze SRN hledá firmu, která kompletně vy
robí modelová letadla GFK/CFK F3B/F3J. Fax: 0049 
2166 249700, telefon: 0049 2166 249500
■  30 Hersteller fůr GFK/CFK F3B/F3J Segelmo- 
dellflugzeuge gesucht. Fax: 0049 2166 249700, tele
fon: 249500

VÝMĚNA

■  31 Unikátní žhavík ILO 950 .perfektní stav, 18 ccm, 
neběhaný za serva. J. Prchal, Akátová 492/3, 460 11 Li
berec 11

Nabízíme: ·  nabíječka akumulátorů Pb, napájení 220 V, regulace 0-5 A, 
pro akumulátory 6 až 12 V, ochrana proti zkratu a přepólování.........  1000 Kč
•  nabíječka akumulátorů NiCd, napájení 220 V nebo 12-18 V, ochrany proti
zkratu a přepólování, pulzní nabíjení 600 Hz, nepřímé měření nabíjecího proudu, 
kanál A: pro 4-13 čl., regulace 0-400 mA, vybíjení, vypnutí po 15 hodinách, 
kanál B: pro 4-10 čl., regulace 0-4 A, vybíjení, wpnutí při poklesu U ...... 1700 Kč
•  obousměrný regulátor pro RC auta a lode, 6-8 (9-12) čl., stabilizátor 5 V,
brzda, omezování příkonu při poklesu U, verze 10 A trvale, 14 A/30 s, 62x42x 
27 mm nebo verze 20 A trvale, 28 A/30 s, 75x42x27 m m ......770 Kč, 990 Kč
•  regulátor pro RC elektrolet ENDURO, 6-12 čl., 5 A trvale, 10 A/30 s, brzda,
stabilizátor 5 V, omezování příkonu při poklesu U, ø  30 mm, 9 g ........ 600 Kč
•  regulátor pro RC elektrolet řízený mikroprocesorem, 6-12 čl., 20 A trvale, 
40 ΑΏΟ s, brzda, stabilizátor 5 V, omezováni příkonu při poklesu U, ochrana proti

eroudovému a tepelnému přetížení, elektronické nastavení bez trimrů, zvýšené
uzení MOSFET, indikace svítivými diodami, 42x30x14 mm, 22 g ......1300 Kč

•  regulátor pro RC elektrolet, 6-8 (9-12) čl., 15 A trvale, 40 A/30 s, brzda, 
stabilizátor 5 V, omezování příkonu při poklesu U, 60x35x16 mm, 34 g .. 740 Kč 
•  spínač pro RC elektrolet, s relé Schrack, 6-8 (9-12) čl., 20 A  trvale, brzda,
stabilizátor 5 V, odpojení motoru při poklesu 0,55x30x15 mm, 31 g ......550 Kč
•  spínač pro RC modely, zátěž 1-16 V/ 5 A, 17x20x15 mm. 7 g ........ 200 Kč

■  uvedené ceny platí pro neplátce DPH ■  pro obchodníky se živnostenským 
listem sleva 10 % ■  lze účtovat i za ceny s DPH (+10 %) ■  množstevní slevy 
podle obratu 5 až 20 % ■  zasíláme poštou na dobírku ■  záruka 12 měsíců ■

g E L & ,  Čínská 7M. Praha 6,160 00, tel. (02) 342 92 51

zásilková služba 
Zborovská 24 

155 00  Praha 5

Nabízíme stavebnice, balsu, potahovací folie SO
LARFILM, palivo, zboží z USA -  vrtule, nerozbitné 
modely AIR-CORE;
motory O.S. Kompletní sortiment HITEC, THUN
DER TIGER

Poradenská služba: tel.: 0 2 /5 4 0 9 7 6  večer 
Vše na dobírku.

Ceník pošleme za 8 Kč ve známkách.

Nad Přehradou 15, 321 02 Plzeň 
tel-fax (019)530023

♦ nejlevnéjší Solarfilm  ®- přímý dovoz
♦ oblíbené žiletkové ruční pilky ZÓNA™ (USA)
♦ Litespan /  Balsaloc - nový superlehký a pevný 

potah, náhrada papíru (Anglie)
♦ špičková guma TAN II (USA)
♦ další speciality podle katalogu

obchodníci vždy vítáni katalog za známku

Hořem

m B lin a s

modelářské motory 
a příslušenství, 
stavebnice modelů letadel, 
kovovýroba všeho druhu, 
export-import

ŽHAVICÍ SVÍČKY
M1 -  Hot/teplá, od 0,8 do 3,5 cm3 
M2 -  Med./univerzál, od 1,5 do 6,5 cm3 
M3 -  Cold/studená*), od 3,5 do 10 cm3 
M4 -  Cold/ultra*), od 3,5 do 15 cm3

*) pro nitrovaná paliva

Distribuce:
ZDENĚK MALINA
Vlašimská 2 tel.: 02/739 70 12,
101 00 Praha 10 tel./fax: 02/739 70 11
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Začínáme s modelářstvím na školách
Před dvěma roky jsem byl v souvislosti s připravo

vaným zavedením modelářství jako nepovinného před
mětu do školní výuky požádán tvůrci osnov o jejich po
souzení. Přestože již v uplynulém školním roce byl 
předmět modelářství na některých školách vyučován, 
nepodařilo se mi dodnes zjistit další osud těchto osnov. 
Pravděpodobně se tedy situace vyvinula tak, že vedou
cí výuky je opět odkázán na vlastní zkušenosti při výbě
ru témat a na své schopnosti improvizovat.

Obr. 1

Chtěl bych proto vyučujícím tohoto nového před
mětu nabídnout pro inspiraci a usnadnění jejich nároč
né činnosti několik námětů, ověřených tříletým provo
zem kroužku Modelářská přípravka v Domě dětí Junior 
Brno. Je známo, že technicky talentovaná mládež se 
soustřeďuje převážné v odborných modelářských klu
bech nebo jimi vedených kroužcích při domech dětí 
a stanicích mladých techniků. V obcích, kde takový 
klub není, však může právě školní kroužek sehrát pro 
mládež ve svém okolí významnou roli.

Drak. V současné době má mládež řadu možností, 
jak uspokojit své zájmy -  od počítačových her až po 
„ochutnávku" drog. Modelářský kroužek však klade na 
své členy vyšší požadavky než například sledování tele
vize. Pro jeho úspěšný provoz je tedy důležité, aby za
čátečníci v rukodílné činnosti zvládli zadané úkoly po
kud možno rychle a bezproblémově. Naše kroužky pro
to začínají svoji podzimní činnost stavbou nejjedno
duššího létajícího aparátu -  draka typu psaníčko 
(obr.1). Leckdo se možná usměje nad touto archaic
kou létající věcí. Úspěšné zvládnutí její stavby však vý
razně pozvedne sebevědomí a zájem kluků, kteří v prv
ní vyučovací lekci nedokázali kvalitně, t.j. pevně (slepe
ním a převázáním nití) spojit do kříže dvě lišty!

Stavba tohoto draka trvá nejvýše dvě vyučovací 
dvouhodině lekce, třetí je věnována praktickému létání. 
Tyto letové lekce vždy dodržujeme, i když žáci tvrdí, že 
s drakem létat umějí. Ve skutečnosti jsou bez odborné-
Obr. 2

ho dozoru schopni vléci draka po zemi s větrem v zá
dech nebo s ním létat mezi stromy a zničí ho mnohdy 
dříve, nežli uskuteční pořádný let.

Obr. 3

Materiálové nároky: Smrková lišta 3x3-450 mm (2 
kusy), režná nit, hedvábný papír na potah, krepový pa
pír na ocas, lepidlo. (Poznámka: Důležité je správné vy
vážení draka -  rozměry váhy jsou uvedeny na obrázku.

Papírové modely. Původním záměrem osnov bylo 
zavést modelářství od 9. tříd ZŠ. To už je věk, kdy jsou 
žáci schopni věnovat se technicky náročným činnos
tem, jako jsou například RC modely. Podle našich zku
šeností však mají v tomto věku i další zájmy a pokud ne
prošli modelářskou výukou ve věku 10 až 12 let, jen 
těžko si později vytvářejí k náročné rukodílné práci trva
lý vztah. Pro mladší modeláře (6 -10  let) bez větších 
zkušeností jsou dobrou přípravou na činnost modely 
z papíru. Vystřihovánky hradů, zámků a složitých auto
mobilů nejsou pro svoji náročnost a dlouhý čas k do
končení příliš vhodné. Lze si ale pomoci nakreslením 
vzoru (rozvinutého pláště) a jeho xerografickým 
rozmnožením na papír o gramáži asi 160 g/m ^ (kresli
cí čtvrtka). Například model výdejního stojanu pohon
ných hmot (obr. 2) lze zhotovit za jednu lekci. Pokroči
lejší žáci mohou podobný model zhotovit tak, že rozvi
nutý plášť si sami narýsují.

Loď. Největšímu zájmu dětí se těší modely funkční, 
t.j. jezdící, plovoucí nebo létající. Přitom je výhodné při 
jejich stavbě využít odpadové materiály.

Loď (obr. 3) je zhotovitelná za dvě až tři lekce. Ja
ko hlavní díl modelu (trup) je použita polystyrénová va
nička od dováženého ovoce (datlí). Paluba překrývající 
vaničku a palubní nástavby jsou z kladívkového papíru 
(xerograficky rozmnožená kresba), doplněné barevný
mi samolepicími obtisky (okna, dveře, záchranné kru
hy). Na spodek trupu je přilepen epoxidem kýl z lišty 
o průřezu 3x3 mm, na záď kormidlo a vlajka.

Skútr. Další pracovní činnost je vhodné zaměřit ne
jen podle schopností žáků, ale i podle materiálových 
možností a dalších okolností. Dny, kdy není počasí 
vhodné k činnosti venku, lze využít například ke stavbě 
skútru (obr. 4). Pro snížení pracnosti je celý zhotoven 
z odřezků smrkových lišt o průřezech 3x8, 5x10 
a 5x20 mm. Pouze kola o 0  25 mm jsou vysoustruže- 
na a uložena na hřídeli z kovové náplně do propiso
vačky. (Zde musí vyučující žákům pomoci vyvrtáním děr 
pro hřídele -  vždy dvě bočnice vrtat společně.) Sou-
Obr. 4

časné si na tomto modelu žáci procvičí konečné úpra
vy, srážení a zaoblování hran, broušení a nabarvení mo
delu, dokončení úpravy samolepicími obtisky a rukojeť- 
mi z bužírky.

Létající modely. Tuto činnost není vhodné zahájit 
stavbou kluzáku kategorie A3 nebo dokonce A1, přes
tože jejich stavebnice nalezneme v každé modelářské 
prodejné a v mnoha hračkářstvích. Náročnost a zdlou

havost stavby, která některým adeptům trvá i celý škol
ní rok, není pro úspěšnou činnost kroužku příznivá. 
Činnost mladších modelářů je vhodné zahájit stavbou 
padáku nebo známé vlaštovky poskládané z kreslicí 
čtvrtky a soutěží s těmito modely na dobu letu.

Materiál na vrchlík padáku o rozměru 400x400 až 
500 X 50v0 mm získáme z PE folie, do níž jsou baleny 
banány. Šňůry zhotovíme z režných nití, jako zátěž po
slouží například matice M10.

Začátečníci od 10 let již dokáží bez problému zho
tovit házecí kluzák -  samokřídlo Krovka z polystyrénu. 
Musejí si pochopitelně na vlastnosti tohoto materiálu 
a jeho zpracování zvyknout. Půdorysný tvar křídla o roz
pětí 350 mm je podle orýsování (šablona) oříznut, ná-

▲ Obr. 5 T  Obr. 6

běžná i odtoková hrana je pro zpevnění přelepena lepi
cí páskou. Uši jsou odříznuty a přilepeny do vzepéti 35 
mm. Na zadní část křidla je přilepeno výškové kormidlo 
(je zvednuto o 5 až 6 mm), dopředu je přilepen trup 
z lišty o průřezu 3x5 mm. SOP z odřezku balsy tl. 2 mm 
je zalepena do výřezu v křídle.

Z polystyrénového polotovaru stavíme i házecí klu
zák Polda (obr. 5) o rozpětí 400 mm a hmotnosti 10 g. 
Z polystyrenu je i VOP, trup je z lišty o průřezu 3x3 
a pylon křídla z lišty o průřezu 3x8 mm, SOP je z balsy 
tl. 2 mm. Pro náročnější modeláře máme připraven mé
ně obvyklý model „Káča“ -  polystyrénová kachna o roz
pětí 400 mm a hmotnosti 10 g (obr. 6), stavěný stejnou 
technologií a z téhož materiálu jako Polda.

Polotovary nosných ploch získáváme následovně: 
Firma Doupovec -  Brno dodává jádra kňdel pro kluzá
ky kategorie A3 včetně odříznutého odpadu -  viz řez na 
obr. 7. Díl A je jádro křídla A3, díl B používáme jako 
šablonu pro lepení odtokové hrany a díl C využíváme 
k výrobě nosných ploch modelů Krovka, Polda a Káča.

Časová náročnost zhotovení modelů: Krovka 1 lek
ce, Polda a Káča 2,5 lekce.

Alois Rosenberg
(Pokračování)

Modely
Bazar

Prodej a výkup modelářského zboží, 
komisní prodej

Sortiment HITEC - výhodné ceny
Otev. doba:
Po-Čt 16.30-19.00 
Pát. 16.30-20.00 
Po předchozí dohodě 
možno i jindy

JH - Model 
Azalková 37 
102 00 Praha 10 
tel.: 0 2 /7 5  58 25

J. TESNER -  KOVO
Zásilková služba modelářských potřeb, 
Jindřišská 785, 530 02 PARDUBICE, 

tel.: 040/517 664

•  RC soupravy HITEC, ČETO
•  motory MWS včetně náhradních dílů, opravuje

me motoryMWS
•  lepidla, laky, potahový materiál
•  balsa, balsové lišty a hranoly
•  motory 1,5 D již od 519  Kč

Využijte našich velice výhodných cen!!! 
Žádejte katalog za známku!

r mdaelářská ACRO -  cs

nabízí:
-  výrobu konstrukčních a polystyrénových křídel
-  výrobu žeber a ostatních stavebnicových dílů

VYSEKÁVÁNÍM
Veškeré informace:

Martin Luska 679 13, Sloup 116 
te l./fax : 0 506 /92418
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·  Letos v červnu se mi dostal po
prvé do rukou Leteckomode- 
lářský sportovní kalendář němec
kého aeroklubu pro tento rok. Je
ho 36 stran formátu A6 (pohled
nice) ve vkusných tvrdších des

kách má velice zajímavý obsah: termíny me
zinárodních soutěží, termíny všech prázdnin 
v jednotlivých spolkových zemích, termíny 
soutěží mistrovství Německa a výkonnost
ních soutěži, složení leteckomodelářské ko
mise s adresami (18 členů), složení odbor
ného výboru pro volný let včetně zástupců 
z každé spolkové žerné s adresami (19 čle
nů), složení odborného výboru pro rádiem 
řízený let včetně zástupců z každé spolkové 
země s adresami (31 členů), termíny domá
cích veřejných soutěží, termíny soutěží UHU 
a dalších soutěži vypsaných pro mládež 
(celkem 42!). Dále kalendář obsahuje se
znam leteckomodelářských referentů v jed
notlivých spolkových zemích s adresami, 
seznam názvů a zkratek mezinárodních 
a národních leteckomodelářských kategorií, 
klíč ostatních zkratek a obsah. Součástí ka
lendáře je i přihláška pro uspořádáni podni
ků na příští rok (uzávěrka 20.2.1996!). Ne
chybí ani osm celostránkových inzerátů mo
delářských firem. Cena jednoho výtisku je 
1,50 DM.
■  Překladem, zpracováním a distribucí plat
ného Sportovního řádu FAI, část 4, se zabý
vá Hospodářská služba s. s r.o., která je 
součástí DAeC (Německého aeroklubu). 
Jeden výtisk stoji 50 DM a 5 DM poštovné. 
■  Naše družstvo kombatářů na ME v Hrad
ci Králové opět „zabodovalo". V dobrém slo
va smyslu svým umístěním na čtvrtém, 
bramborovém, místě a v opačném smyslu 
tím, že v jednom ze soubojů závěrečných 
kol si s klidem převzalo pro sebe pásku 
opačné barvy, kterou jim omylem vydal 
švédský rozhodčí. Samozřejmé, že se na to 
ihned po startu přišlo, neboť oba modely 
měly stejnou barvu pásky, souboj byl zasta
ven a po několika minutách znovu opako
ván. Z vlastní zkušenosti vím, že 70 % sou
těžících si samo řekne, jakou barvu pásky 
má. Pod dojmem této události jsem se zá
měrné snažil několika dalším mým soutěží
cím „vnutit" v následných soubojích pásku 
opačné barvy, ale byl jsem vždy pohotově 
opraven a požádán o správnou pásku. Co 
k tomu dodat?
■  Naše narychlo sestavené kompletní druž
stvo v kategorii F2C pro ME v Hradci Králo
vé dopadlo nejhůře, co kdy pamatuji. V prv
ním kvalifikačním letu byly všechny tři naše 
týmy diskvalifikovány. V druhém kvalifi
kačním letu náš-nejlepší tým zapsal pro 
změnu nulu (skončil na předposledním mís
tě) a další tým uletěl pouze 64 kol a skončil 
třetí odzadu. Snad jedinou omluvou pro ten
to tým je, že na poslední chvíli zde zaskočil 
pilot, který byl již několik posledních let „mi
mo provoz". Relativně nejlépe dopadl úplný 
nováček v reprezentaci, tým Libor Jelí
nek-Václav Trnka, který se z diskvalifikace 
v prvním letu zřejmě poučil a zapsal alespoň 
čas, který ho zařadil na 27. místo ze 34 kla
sifikovaných.
■  Šéf jury F2D Belgičan Quido Michiels ne
byl spokojen s technickým vybavením pro 
měřeni objemu výfuku u přejímky modelů 
před zahájením ME, rozjel se proto do měs
ta, kde asi za 400 Kč potřebné věci dokou
pil a dal je k dispozici na přejímací stanoviš
tě.

Uprostřed 
letového kruhu

Majstrovstvá Slovenska 
pre upútané 
modely

V dňoch 23. až 25. juna sa pri Považskej 
Bystrici v Plevniku uskutočnili majstrovstvá Slo
venska leteckých modelárov v uputaných FAI 
kategóríách. Bolí zastúpené kategorie F2A 
rýchlostné modely, F2B akrobatické modely 
a F2D modelářsky súboj. Týmové modely kate
gorie F2C nebola zastúpené, lebo sa už nie- 
kotko rokov tejto náročnej kategorii dvojíc nik 
zo slovenských modelárov sútažne nevenuje.

Na piatok, prvý deň majstrovstiev, bol na
plánovaný příchod pretekárov, prezentácia 
a individuálny tréning. Vlastná sútaž sa začala 
v sobotu slávnostným nástupom pretekárov 
a poriadatelského zboru. Po zahájení a losova
ní štartovného poradia sa přikročilo k lietaniu. 
Ako prví na štartovnú plochu podlá programu 
nastúpili pretekári kategorie akrobatických mo- 
delov. Po prvom kole sa na čelo preterkárske- 
ho póla svojim výkonom dostal m.š. Ing. Ján 
Škrabálek. Tesne následovali P. Kočiš a J. Stá
no. Po nich nastúpili na štartovnú plochu „rych
li muži" a hned' prvým štartom juniorT. Bubeník 
zapísal 274,8 km/h.

Po obedňajšej prestávke bolo odlietané 
druhé kolo akrobatických modelov. Súfažiaci 
sa snažili kreslit jednotlivé figúry akrobatickej 
zostavy čo najlepšie. Sútaž bola zároveň nomi- 
načnou na majstrovstvá Európy v Hradci Králo- 
vom. Snaženie všetkých pretekárov však nepri- 
nieslo změnu v poradí. Taktiež v kategorii rých- 
lostných upútaných modelov nebol dosiahnutý 
lepší výsledok.

Po skončení lietania na asfaltovej ploché sa 
pozornost' sústredila na trávnatú plochu vyzna- 
čenú pre modelářsky súboj. Hoci bolo zamra

čené a tmavé mraky lemovali okolité kopce, 
počasie vydržalo bez kvapky dažďa až do 
skončenia rozlietavacích köl.

Večer prebehol v družnom posedem' všet
kých zúčastněných v spoločenskej miestnosti 
na hoteli v Považskej Bystrici, kde bolí súťažia- 
ci ubytovaní.

Počasie v nedeínom ráně nevěštilo nič 
dobré pre súťažiacich. Bezvetrie a nízká oblač
nost' súrili k rýchlemu odlietaniu letového pro
gramu. Tretie kolo akrobatických modelov pri- 
nieslo změnu v poradí na čelných pozíciach. 
Velmi dobrým závěrečným letom postúpil z tre- 
tieho na druhé miesto Bratislavčan Ján Stáno 
před domáceho pretekára Pavla Kočiša. V tre
torn kole rýchlostných modelov sa nepodařilo 
naladit' motory k dosiahnutiu vyšších rýchlostí, 
a tak zostalo poradie nezmenené.

Po odlietaní semifinálových súbojov tmavé 
mračná zostúpili z kopcov do údolia a začalo 
pršať. Nakoniec, po dvojhodinovom čakaní, po 
vzájomnej dohodě bolo stanovené poradie sú
ťažiacich z výsledkov semifinálových súbojov.

Okrem majstrovstiev Slovenska vo FAI kate- 
góriách bola odlietaná rámcová sútaž podlá 
národných pravidiel v kategorii UŠ-školné 
upútané modely. Zvíťazil Milan Krňa z Bratisla
vy.

Záverom třeba podákovať poriadatetovi 
a celému rozhodcovskému zboru za hladký 
priebeh súťaže bez jediného protestu a súťa- 
žiacim za zodpovědné prípravu a pristup k maj- 
strovstvám Slovenska v upútaných kategó- 
riách.

Marián Jurkovič

Výsledky:

Kategória F2A: 1. T. Bubeník jun., 274,8; 
2. M. Jurkovič, 250,0; 3. J. Bubeník jun., 
206,9 km/h

Kategória F2B: 1. J. Škrabálek, 5920; 2. 
J. Stáno, 5780; 3. P. Kočiš, 5591 b.

Kategória F2D: 1. R. Váňo, 5 víťazstiev;2. 
P. Buday, 4 víťazstvá; 3. V. Buday, 3 víťazstvá

Třikrát na stupních vítězů
V malebném údolí Saského Švýcarska na 

opačné straně české hranice se v německém 
okresním městě Sebnitz konal ve dnech 9. až 
11. června již čtvrtý ročník mezinárodní soutěže 
FAI pro upoutané modely v kategoriích F2A, 
F2C a F2D. Soutěž byla rovněž zařazena do se
riálu soutěží letošního prvního ročníku Světové
ho poháru.

Osvědčeným pořadatelem byl opět místní 
modelářský klub, v jehož čele stojí Udo Kiel; 
štáb pořadatelů a výsledky měl na starosti ředi
tel soutěže Torsten Boin, zdatně si opět vedla 
vedoucí kruhu pro soutěže F2A a F2C paní Ulri
ka Lindemannová a manželé Michielsovi z Bel
gie zase na kruhu pro F2D, kde jim sekundoval 
zkušený startér Thomas Durrfeld. Nad regulemi 
bděla tříčlenná mezinárodní jury FAI ve složení 
Bohumil Votýpka (ČR), Quido Michiels (Belgie) 
a Heinrich Golle (Německo). V prostorném 
a dobře vybaveném stanu „Šenk u vrtule" se 
o hladové a žíznivé žaludky účastníků staraly 
příznivkyně klubu v čele s Erhardem 
Hohlfeldem.

V pátek byl příjezd účastníků a volný trénink. 
Na ten však v důsledku nepříliš dobrého počasí 
došlo až odpoledne a především večer. V sobo
tu se naštěstí počasí vylepšilo a soutěž se moh
la rozjet na plné obrátky. Odlétaly se tři vylučo
vací kola kategorie F2D a po dvou kolech kate
gorií F2A a F2C. Slavnostní zahájení bylo vsunu
to do již rozjeté soutěže v 9.30 h, neboť bylo vá
záno na přítomnost představitelů okresu, města 
a aeroklubu. V neděli soutěž pokračovala za vel
mi nepříznivého počasí. Celý den bylo zataženo 
s různě intenzivním deštěm, což především na

rušovalo plynulost soutěže v kategorii F2D. 
Přesto se vše podařilo dolétat podle regulí 
a v přijatelném čase. Pro soutěžící a rozhodčí to 
však znamenalo velké vypětí a sebeobětování.

Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti míst
ních představitelů. Po předání cen nejlepším 
soutěžícím proběhla tradiční tombola pro všech
ny. Představuje ji dlouhý stůl plný různých věcí 
od sponzorů (termosky, kožené míče, nástěnné 
hodiny, videokazety, až po různé věci z droge
rie, parfumerie, užitkové sklo, papírnictví atd.). 
Probíhá tak, že jsou vylosována jména v pořadí: 
jury, rozhodčí, pořadatelé a závodníci. Každý 
jde ke stolu a může si vybrat a vzít jednu věc. 
Věcí je však tolik, že vždy ještě zbudou.

Soutěže se účastnilo 63 závodníků z devíti 
evropských států, což ukazuje, že o Světový po
hár je zájem.

Ing. Bohumil Votýpka 

Výsledky:

Kategorie F2A (12 soutěžících): 1. 
Grundel, GER, 282,7 ; 2. Tomelleri, ITA, 
281,9; 3. Bursa, CZ, 272,3 km/h (Rus Žu- 
ravlov, který zaletěl 276 km/h, byl klasifikován 
mimo soutěž, neboť neměl mezinárodní licenci. 
Jinak by byl třetí).

Kategorie F2C (11 týmů): 1. Bonda- 
renko-Lerner, UKR, 6:47,22; 2. Fischer-Stra- 
niak, AUT, 6:58,40; 3. Fusek-Rališ, CZE, ne- 
dolétali.

Kategorie F2D (28 soutěžících): 1. L. 
Wakkerman, NED; 2. Kučera, CZE; 3. Kowark, 
GER
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Vystřelovací polomaketa

D.H. 108 SWALLOW
Pokusný bezocasý letoun se šípovým kříd

lem de Havilland D.H. 108 Swallow (Vlaštov
ka) pochází z Velké Británie, poprvé vzlétl v  ro
ce 1946. Sloužil k ověření vlastností šípového 
křídla a ke zkouškám chování při vysokých 
rychlostech. Při jednom z rychlostních letů na 
něm zahynul známý pilot Geoffrey de Ha
villand, syn konstruktéra a výrobce letadel, 
v jehož podniku letoun vznikl. Celkem byly po
staveny tři prototypy, jeden z nich 12. 4. 
1948 vytvořil rychlostní rekord na okruhu 
100 km výkonem 974  km /h .

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

Stavba modelu je  jednoduchá, ale vyžadu
je  pečlivost, aby byl m odel soum ěrný 
a nezkroucený.

Trup 1 vyřízneme z pevné balsy tl. 3, no
žem zhotovíme esovitý výřez pro křídlo 
a přehnutým brusným papírem vybrousíme 
drážku pro SOP. Zesílení trupu 3 je  z balsy 
tl. 1 ; přilepíme je z obou stran trupu pod výřez 
pro křídlo. Příď trupu zpevníme po stranách 
přilepením výkližků 2 z překližky ti. 1 .

Křídlo. Poloviny křídla 5 vyřízneme z pev
né balsy tl. 1 , náběžnou hranu zpevníme nale
pením dlouhé bambusové štěpiny. Pak polovi
ny navlhčíme, přitiskneme z boku k pětilitrové 
lahvi od okurek, omotáme gumou a necháme 
vyschnout. K lahvi je  přitiskneme tak, aby ná- 
běžné hrany byly u sebe a podélné s osou 
lahve. Po vyschnutí v prstech prohneme odto
kovou část u trupu a poloviny vlepíme do výře
zu v trupu tak, aby vzepětí na koncích bylo 
10 mm. Trojúhelníky 7 vyřízneme z balsy tl. 1 
a nalepíme shora na křidlo a díl 3. Přechod do 
křídla obrousíme. Vpředu vzniklé otvory zná
zorňují vstupy vzduchu k motoru. Na konce 
křídla přilepíme z horní i spodní strany díly 6 
z balsy tl. 2. Stiskneme je kolíčkem na prádlo 
tak, aby konce křídla měly profil rovné desky. 
Po zaschnutí vlepíme malé odřezky balsy tl. 1 
mezi přečnívající okraje a ce lek obrousíme do 
vřetenovitého tvaru. Kormidla na křídle na
řízneme, ohneme asi o 3 mm nahoru a zalepí
me.

SOP 4 je z pevnější balsy tl. 1, vlepíme ji 
do zářezu v trupu.

Celý model dvakrát nalakujem e čirým 
nitrolakem, přebrousíme jemným brusným pa
pírem a natřeme stříbrnou barvou na plastiko
vé modely. Obtisky výsostných znaků použije
me z vhodného plastikového modelu.

Zalétání nezkrouceného modelu, u něhož 
souhlasí poloha těžiště s údajem na výkrese, 
nečiní potíže. Chyby v klouzavém letu odstra
ňujeme přihýbáním plošek na křídle, případně 
dovážením. Zaklouzaný model vystřelujeme 
smyčkou gumy o průřezu 1x2 .

ing. Jan Moravec, Praha 2

PRO MIRD€ 
I STRR€
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Z grafu otištěného v minulém sešitu Mo
deláře můžeme poměrně dobře zjistit výkon
nost jednotlivých druhů gum. Zobrazené křiv
ky jsou zjištěny při zkouškách svazků za nor
málních podmínek, tj. bez ohřátí svazků či 
dotočení nebo odtočení několika otoček 
před začátkem měřeni. V praxi však modelá
ři pro zvýšení výkonnosti gumy se svazkem 
různě experimentují, takže je jistě bude zají
mat, čím lze výkon svazku zvýšit a naopak, 
které postupy vedou k opačnému výsledku.

Čekání s modelem s natočeným svazkem 
na správné letové podmínky bylo pokládáno 
po nějaký čas za krok ke ztrátě energie gu
my. Potom se zase tvrdilo, že ohřátí svazku 
po natočení po dobu čekání kompenzuje 
uvedenou ztrátu. Jak je to ale ve skutečnos
ti? Co se stane, když toto vše zkusíme na gu
mě TAN II?

Natočení svazku při pokojové teplotě 
20°C a držení 5 min v natočeném stavu ve
de ke ztrátě vrcholové velikosti kroutícího 
momentu, což samozřejmě sníží odevzdaný 
výkon. Budeme-li však postupovat stejně, 
ale během pětiminutového čekání přidáme 
do svazku každých 30 s jednu otočku, obno
víme nejenom vrcholový kroutící moment, 
ale zlepšíme i průběh vytáčení svazku, a tím 
můžeme zvýšit výkon modelu. Při zvýšení 
teploty svazku se hodnoty zvětší ještě o něco 
více.

Zahřívání gumového svazku 
a jeho výsledky

Během zkoušek byl svazek zahříván po 
natočení. Byl zasunut do kevlarové trubky 
o něco delší než svazek a trubka byla zaba
lena do elektricky vyhřívané dečky. Ta byla 
již předehřátá, aby teplo proniklo ke svazku 
co nejdříve. Jakmile se teplota vzduchu 
uvnitř trubky a tím i teplota svazku dostaly na 
požadovanou úroveň 46°C, bylo vytápění vy
pnuto. Trubka však byla ponechána v dečce, 
aby se rozvíjený svazek mohl postupně chla
dit při roztáčení podobně jako v modelu. 
Ochlazování však probíhalo rychleji než 
v modelu, neboť konce trubky byly otevřené, 
zatímco trup modelu je uzavřený. Svazek byl 
v natočeném stavu ponechán 5 min. Průběh 
vytáčení ukázal, že vrcholový moment byl 
shodný jako u svazku natočeného za normál
ní teploty. V porovnání s ním se po uvolnění 
svazku o něco snížil počáteční kroutící mo
ment, avšak v průběhu dalšího vytáčení byl 
zaznamenán značný nárůst celkové ode
vzdané energie. Výsledek však nebyl tak 
dobrý jako u svazku natočeného za normální 
teploty, u něhož byly dotáčeno několik oto
ček po 30 s.

Při dalším pokusu byl proto svazek zahřát 
na vyšší teplotu 56°C, výsledek však nebyl 
lepší.

Poslední experiment slučoval všechny 
uvedené zásahy. Svazek byl natočen při po
kojové teplotě, pak ohřát na 56°C, přičemž 
během 5 min trvání ohřevu bylo přidáno dal
ších deset otoček. Tento způsob měl drama
tický účinek na velikost výsledné energie. 
Došlo k podstatnému přírůstku výkonu v prů
běhu celého rozvíjeni svazku. Byl to jediný 
případ, kdy po ohřátí svazku došlo ke zvýše
ní jeho výkonu v porovnání se svazky natoče
nými za normální teploty. Došlo však 
k potrhání svazku. Stalo se to při jeho rozví
jeni. Ve dvou případech dokonce svazky 
praskly po odtočení poloviny otoček, což by 
v praxi mělo katastrofální následek. Proto lze 
zahřívání svazku doporučit jen velmi obezřet
ně.

Modeláři s modely nelétají jen za teplého 
počasí. Proto bylo přistoupeno i ke zkouš
kám svazku za nízkých teplot, konkrétně 
8°C, za nichž se v Anglii často létá.

Vzorky svazků ze stejného zdroje gumy

G u m o v ý

zázrak
T A N U

(Dokončení z Mo 8/1995)

byly natočeny za této teploty a ihned vytoče
ny. Jak se předpokládalo, celková energie 
poklesla asi na úroveň srovnatelnou se svaz
kem natočeným za normální teploty a pone
chaným 5 min v natočeném stavu. Šlo tedy 
předpokládat, že čekáni s natočeným svaz
kem by dále snížilo jeho výkon. Pro létání za 
chladného počasí lze proto doporučit násle
dující postup: Natočit tolik otoček, kolik je 
možné, potom ohřát svazek (v některých pří
padech postačí rukou) a přidat otočky -  to 
přinese přírůstek energie využitelné pro po
hon modelu o 20 až 30 %. Při létání za hor
kých letních dní je ohřívání svazku zbytečné, 
soustředíme se pouze na podávání otoček 
při čekání na start.

Práce s gumovým svazkem
Při použití gumy TAN II v modelech zalá

taných se svazky z jiných gum se doporuču
je začít se svazkem o délce asi 80 % dřívěj- 
ších svazků. Před použitím v modelu svazek 
natočíme na maximální předpokládaný krou
tící moment a počet otoček si poznamená
me. Je-li nižší než u dříve používaných svaz
ků z jiných gum, svazek prodloužíme a na
opak. Bereme přitom v úvahu, že guma TAN 
II bude vykazovat po celou dobu roztáčení 
svazku poněkud vyšší kroutící moment než 
starší druhy gumy. Proto zvolíme délku gu
mového svazku tak, aby počáteční kroutící 
moment byl trochu nižší, jinak by bylo nutné 
změnit seřízení modelu v motorovém letu. 
Byl by více „utažený". Zvláště pravděpodob
né je to u rychlých modelů, například Wake- 
fieldů.

Pro uplatnění těchto poznatků však potře
bujeme měřidlo kroutícího momentu. Pokud 
je nemáme, svazky z gumy TAN II vážeme 
o délce rovnající se 85 % předešlé délky. 
Jestliže se potom maximální kroutící moment 
nejeví dostatečným, nebo jsou maximální 
otočky menší než u starší gumy, úpravy pro
vádíme po skončení letových zkoušek. Při 
nich pamatujeme na to, že poněkud delší 
motorový let je bezpečnější než naopak. Na 
místě je však upozornění, že letové zkoušky 
nebudou nikdy tak přesné jako použití mě
řidla.

Závěry
Gumový pásek bude mít vždy proměnli

vou kvalitu. Jeho testy neposkytují žádnou 
záruku, že příští krabice gumy, kterou koupí
me, bude stejná. Dosavadní zkušenosti s gu
mou TAN II mimo výsledky testů ukazují, že 
běžné dodávky jsou skutečně velmi stejnoro
dé. Ani lehce se lišící odstíny barvy nejsou 
důvodem k obavám -  Pirelli i TAN I přicháze
ly na trh také v rozličných odstínech. Běžně 
dodávaná guma TAN II je buď krémová, ne
bo písková, asi jako slabý čaj. Některé vzor
ky s posledně uvedeným odstínem byly rov
něž zkoušeny a shledány stejně kvalitní jako 
ty starší, krémové.

Ukázalo se rovněž, že je zbytečné gumu

před použitím v modelu zabíhat. Je pouze za
potřebí gumu jemné a rozhodně napnout 
bezprostředné před natáčením svazku. Zá- 
běh nebyl nikdy potřebný u žádné gumy. Ja
kékoliv použití ji totiž opotřebovává a mění 
mírně její pncný průřez. Záběhem svazku do
cílíme pouze jeho dobré promazání, ovšem 
za cenu opotřebení. Naopak velmi užitečný 
by byl výzkum cest ke zlepšení mazání gumy. 
Všechno, co v současnosti děláme, je  vlast
ně jen vetřením mazadla do gumy. Vyvaření 
gumy v silikonovém oleji by bylo možná efek
tivnější, avšak vyžadovalo by trochu experi
mentování. Natočení nového svazku přímo 
na maximální otočky je nebezpečnější pro 
svazky větších průřezů, neboť poskytují více 
příležitostí k vytlačení mazadla ven a vzniku 
suchých míst uvnitř svazku. Proto vždy mazá
ní svazku věnujeme velkou pozornost. Bude
me-li létat za chladného počasí, svazek ma
žeme raději směsí měkkého mýdla a glyceri
nu než silikonovou vazelínou.

U gumy TAN II bylo zjištěno, že se po vel
kém zatížení protahuje. Proto si porovnáme 
délku svazku před natočením a po něm. 
V minulosti se pokládala za známku dobré 
gumy její schopnost vrátit se nazpět do pů
vodní délky. To dělá TAN II velmi dobře. Po 
jednom týdnu se vzorky, jež přežily testování, 
zkrátily téměř do své původní délky a totéž 
bylo zjištěno i u svazků pro modely kategorie 
F1B.

Pokud jde o trvanlivost, pak gumové 
svazky z TAN II se doporučuje natáčet na 
80 % maximálních otoček. Svazky pak vydr
ží asi šest startů, možná i více. Ovšem pň na
točení na maximální otáčky se opotřebuje 
guma TAN II velice rychle, vydrží jen 1 až 2 
lety. Nejde přitom o ztrátu její pružnosti, ale 
guma se rozpadne na kusy. Provozní život
nost svazků z gumy TAN II tak bude menší 
než u starších, a budeme jich tedy potřebo
vat více. To znamená, že budeme uchovávat 
větší množství gumy. Proto je na místě připo
menutí jak gumu správně uchovávat. Musíme 
ji skladovat v temnotě, v co největším chlad
nu a ve vzduchotěsných plechovkách nebo 
pytlích. Nelze také doporučit zakoupení vel
kého množství gumy najednou od jednoho 
dodavatele, neboť nelze zcela vyloučit chyby 
ve výrobě. Proto kupujeme pouze přiměřené 
množství gumy, a pokud je  to možné, 
vyzkoušíme různé dodavatele.
Podle Aeromodeller ing. Rudolf Laboutka

Elektronický
stopař

Ve volných modelech se stále více použí
vají rádiové bóje, jež usnadňují vyhledáni mo
delu v terénu. Zařízení pracují s různými frek
vencemi, obvykle v rozmezí 135 až 175 
MHz. Vyrábí je řada firem, například Boitrack 
či Ruytera. V nedávné době se objevilo po
dobné zařízení v nabídce italské firmy Massi
mo Ursicno.

Tato bóje má přeladitelnou frekvenci, do
sah ve vzduchu 5 km a na zemi 600 m. Její 
rozměry jsou 28x10x8,5 mm a hmotnost má 
2,8 g včetně baterie a 30 cm dlouhé antény. 
Přijímačem signálů od tohoto zařízení je stan
dardní přenosné radiové pojítko 
(Walkie-Talkie), u něhož je možné naladit 
frekvenci bóje. Pokud se toto pojítko opatří 
teleskopickou anténou, zachytí signály až
1,5 km vzdáleného modelu (na zemi). Při za
měřování ztraceného modelu se využívá 
směrového efektu -  nejslabší signál je od 
modelu ležícího za zády operátora.

Podle Aeromodeller ing. R. Laboutka
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Cvičný upoutaný 
akrobatický model 
na motor 2,5 cm^

COMMANDER
KONSTRUKCE:
Luboš Vinař, Chlum

Ve stařičkém výtisku časopisu Aeromodeller 
jsem objevil výkres pohledného upoutaného akroba
tického modelu zkonstruovaného Clausem Maiki- 
sem. Protože však šlo o čistokrevného akrobata na 
motor 6,5 cm3, překonstruoval jsem ho na motor 
2,5 cm3. Zajímavostí je, že se při jeho konstrukci 
Maikis nechal inspirovat modelem Orion našeho re
prezentanta Milana Drážka:

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v milimet
rech):

Trup vyřízneme včetně otvorů pro motor a jeho 
lože z balsy tl. 10. Od místa, kde končí „gondoly mo
torů", jej směrem ke konci plynule sbrousíme až na 
tloušťku asi 5 na konci. Do výřezů v přední části za
lepíme dva bukové hranoly o průřezu 10x10 tvořící 
motorové lože a na boky trupu přilepíme bočnice 
z překližky tl. 1,5. Do pravé bočnice před přilepením 
vyřízneme otvor pro motor. Z balsy tl. 7 vyřízneme 
„gondoly motorů" a přilepíme je z obou stran na trup. 
Pak vyvrtáme otvory pro dráty řízení, dobrousíme ob
rys na přesný tvar a zaoblíme všechny hrany. Celý 
trup několikrát nalakujeme zaponovým lakem.

Křídlo. Jádra polovin křídla vyřízneme z pěnové
ho polystyrénu odporovou pilou podle šablon 
koncového a kořenového profilu. Poloviny křídla sle
píme natupo k sobě tak, aby spodní strana byla rov
ná. Z překližky tl. 3 vyřízneme stojinu a tenkým drá
tem na ni přišijeme podvozek ohnutý z ocelového 
drátu o Č 3. Stojinu s podvozkem zalepíme epoxi

dem do zářezu v křídle. Do konce pravé poloviny 
křídla vlepíme olověnou zátěž o hmotnosti 20 až 
25 g a na oba konce nalepíme koncové oblouky 
z balsy tl. 3. Celé křídlo přebrousíme jemným brus
ným papírem a polepíme papírovou lepicí páskou 
nebo hladkou tapetou. Po vyschnutí křídlo přebrou
síme a třikrát až čtyřikrát nalakujeme.

Ocasní plochy vyřízneme z balsy tl. 5, zaoblíme 
náběžné a odtokové hrany a vybrousíme do hladka. 
Pak je nalakujeme a znovu přebrousíme. Poloviny 
výškového kormidla spojíme drátem o Č 1. Výškov- 
ku ke stabilizátoru přichytíme dvěma otočnými závě
sy. Třetí závěs tvoří pásek konzervového plechu 
ohnutý přes spojovací drát výškovky a zalepený do 
stabilizátoru. Směrovka je natupo přilepena ke ký- 
lovce.

Sestavení. Do trupu vyřízneme otvor pro křídlo. 
V místě podvozku prořízneme v trupu otvor tak, aby 
bylo možné křídlo zasunout do trupu. Křídlo vlepíme 
do výřezu, pomocný otvor zaslepíme odřezkem 
balsy. Do zářezu v trupu zalepíme stabilizátor, kýlo
vou plochu s vychýleným kormidlem nalepíme na 
trup natupo. Do vyvrtaného otvoru zalepíme ostruhu 
z ocelového drátu.

Povrchová úprava. Celý model nastříkáme smě
sí zaponového nitrolaku a dětského zásypu a po

zaschnutí přebrousíme velmi jemným brusným papí
rem. Před barevným nástřikem na model přilepíme 
doplňky (přídavná nádrž, kryty podvozku), jež zhoto
víme z balsy nebo pěnového polystyrénu. Model 
nastříkáme nejlépe syntetickými emaily, jež není tře
ba chránit před účinky paliva.

Řízení použijeme hotové Modela nebo je zhoto
víme z duralového plechu tl. 1,5 až 2. Konzolu 
přišroubujeme z vnější strany trupu. Táhlo k výškov- 
ce je z ocelového drátu o Č 2. Páka výškovky je kla
sická Modela nebo podobná. Do levé poloviny kříd
la zalepíme vedení řídicích lanek z ocelového drátu.

Motor. Prototyp létal s motorem MW S 2,5 GRR 
a vrtulí 180 /100 . Je však možné použít jakýkoliv mo
tor o zdvihovém objemu 2 až 2,5 cm3. Motor opatří
me kuželem o Č 36. Nádrž o objemu asi 50 cm3 
spájíme z konzervového plechu. Pokud použijeme 
na svém modelu vrtuli o průměru větším než 180 
mm, bude výhodné zvýšit o 1 až 2 cm podvozek.

Létání. Pro létání použijeme lanka o délce 13 až 
16 m. Pokud souhlasí poloha těžiště modelu s úda
jem na výkrese, nečiní létání žádné potíže ani začá
tečníkovi. Vzlet modelu je normální, pro přistání je 
zapotřebí udržovat model v dostatečné rychlosti. Po
kud bychom chtěli ješté zvýšit obratnost modelu, do
cílíme ji mírným posunutím těžiště dozadu.

Výkres m odelu ve /sku féčné v#Řkc)sti obdržíte, 
poukážete-li čiteWe vyplněno i poštovní poukáz
kou typu C 3 0  K t (na Slovens <u «9 Sk) na adre
su: Redakce Modelář^!Jungm< nnova Ϊ4 ,  113 66 
Praha 1 (na/Slovensku M agne t-P resšé lovakia , 
Grösslingova 62, 811 09  Bratislava). Do zprávy 
pro p říjem ce  nap iš te  č ite lr ě názew  m odelu 

Jtder" a znovu svyitj íip lnnu. nrlrssn Vý- 
zašleme d o -3 0 ^ h ů  (na Slovensku do
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Mistrovství Evropy 
pro upoutané modely

Hradec Králové, 16. až 22. července 1995

Modelářský sta
dion v Hradci 
Králové je 

v současné době nej
lepším zařízením svého 
druhu na svété. Tento 
názor zastává většina 
modelářských expertů 
ze všech světadílů.
Tentokrát se však sjeli 
do Hradce Králové vy
znavači upoutaných 
modelů pouze z Evro
py.

Již tradičně je  přiví
tal organizační výbor ve studentských kole
jích, kde byla většina účastníků ubytována.

V neděli 16. července se uskutečnila 
porada vedoucích družstev, na rozdíl od 
ostatních podobných akcí však byla krátká 
a věcná. Domnívám se, že i zde své ovoce 
přinesla profesionalizace organizačního 
štábu, který vedl ing. Jaroslav Lněnička, 
a také dobře pracující delegovaní funkcio
náři FAI.

Mezinárodní jury pracovala ve složení 
Pietro Fontana z Itálie, Miroslav Šulc ze Slo
venska a Otakar Šaffek. Šéfem kategorie 
F2A byl Marian Jurkovič ze Slovenska, ka
tegorie F2B Bernardette Gilbertová z Fran
cie, kategorie F2C Derek Heaton z Velké 
Británie a kategorie F2D Quido Michiels 
z Belgie.

Prakticky po celou dobu mistrovství bylo 
pěkné letní počasí s teplotami 25 až 32 °C 
a větrem 0 až 4 m /s. Časový plán se poda
řilo včetně přejímky modelů dodržet vzorně.

Za zvláštní zmínku stojí práce technické 
komise, která v průběhu soutěže namátko
vě kontrolovala modely včetně tří vítězných. 
Ing. Pavel Rajchart a Václav Rejchrt odved
li znamenitou práci, když zkontrolovali cel
kem 67 modelů.

Kategorie F2A 
(rychlostní modely)

Na startu kategorie rychlostních modelů 
F2A se sešlo 34 seniorů z 15 zemí a 5 ju-

Juniorští mistři Evropy v kategorii 
F2C, Rusové Roman Kalmykov a Ma
xim Posypaj

niorů z 5 států. Tedy účast nad očekávání 
velmi dobrá. Také organizačně bylo vše 
v pořádku, což kvitoval i prezident jury FAI 
pan Pietro Fontana, který zcela vážně po
mýšlí na návrat mezi závodníky. Kategorie 
F2A se dnes stala až příliš komerční a po
pravdě řečeno zcela uniformní. Tvarově 
i rozměrově se patrné u „rychlíků" již nic no
vého neobjeví a výkony motorů jsou již na 
samotné špičce. Rozhoduje tedy okamžitá 
forma motoru, správné naladění a fyzická 
kondice závodníka. Také ovšem finanční 
možnosti, neboť modely i s motory a někdy 
i mechaniky a ladiči se dnes kupují. Existu
ji ovšem výjimky, jako například otec a syn 
Rachwalovi z Polska, kteří se tvrdošíjně po
koušejí vlastními silami překonat ruské 
a ukrajinské modeláře. Také Italové, zejmé
na Sergio Tomelleri, se snaží o dosažení 
úspěchů s konverzí motoru Rossi-Rusi.

Angličané sice mají vlastní motory, ale 
vyrobené údajně s ruskou spoluprácí. Nut
no však přiznat, že oproti minulému mistrov
ství Evropy v Péczi se noví majitelé ruských 
modelů naučili dobře létat a někteří i ladit.

Po prvém kole se ujal vedení rychlostí
298 .5  km /h sympatický Angličan Gordon 
Isles. Pilotuje velmi dobře a je  typický ne
obyčejně rychlým „cupitáním" kolem pylo- 
nu. Druhý skončil Sergio Tomelleri (297 ,43  
km /h) a třetí Španěl Luis Paramon. Z na
šich odletěli Libor Bursa 284 ,36  km /h, Jiří 
Rybák 279 ,93  km /h a Michal Obrovský 
2 70 ,94  km /h, Jan Bubeník ze Slovenska 
dosáhl 206 ,46  km /h. Junior Vladimír To
mek zalétl 105,79 km /h a Slovák Tomáš 
Bubeník zapsal nulu.

V druhém kole zalétl Rus Sergej Kostin 
300,91 km /h, což se později ukázalo jedi
ným výkonem přesahujícím hranici tří set ki
lometrů. Zlepšil se také Tomáš Rachwal 
(297 ,84  km /h), jinak však výkony zůstaly 
vesměs za časy z prvního kola. Z našich za
znamenal Bursa 2 7 6 ,2 8  km /h , Rybák 
a Obrovský nuly, stejně jako oba Bubeníko
vé ze Slovenska. Junior Tomek zaletěl 
102,89 km /h.

Do třetího kola Sergej Kostin nenastou
pil, přesto mu však jeho výkon z předcháze
jícího kola stačil na vítězství. Opět si polep
šil Rachwal a rychlost 2 98 ,63  km /h mu vy
nesla stříbrnou medaili. Angličan Gordon 
nevyladil motor a zapsal nulu, rychlost
298 .5  km /h  z prvního kola mu však stačila 
na třetí místo. Také Tomelleri nedokázal na
ladit a dosáhl jen 2 5 9 ,8 3  km /h, takže na
konec skončil čtvrtý díky prvnímu letu. Úřa
dující mistr světa, Angličan Peter Halman, 
má zřejmě motory již za zenitem výkonnosti 
a obsadil vyrovnanými výkony 294 ,67 ; 
297 ,35  a 2 95 ,20  km /h  až páté místo. Ta
ké našim se v tomto kole nedařilo, Bursa 
dosáhl 2 7 3 ,6 6  km /h , Rybák 2 6 9 ,8 6  
km /h, Obrovský 268 ,65  km /h  a junior To
mek zapsal nulu. Zlepšili se však oba Bube

níkové ze Slovenska: 
senior zalétl 26 2 ,6 7  
km /h a junior 258,71 
km /h.

Z juniorů byl nej
rychlejší Rus Dmitrij 
Alibajev (2 9 2 ,6 8  
km /h) před Francou
zem Endy Bilionem 
(282 ,57  km /h) a Polá
kem Lukášem Siejdou 
(275 ,86  km /h).

V družstvech zvítě
zili Rusové před Angli
čany a Italy, naši skon

čili osmí a Slováci jedenáctí.

Kategorie F2B 
(akrobatické modely)

K maratónu, kterým bezesporu soutěž 
upoutaných akrobatických modelů je, na
stoupilo 47 seniorů z 18 států a 5 juniorů 
z pěti států. Podmínky pro soutěž byly mi
mořádně dobré, neboť po celou dobu vál 
jen mírný vítr do 2 m /s  a proslavená hra
decká turbulence si tentokrát na své nepři
šla.

Technicky se opět takřka nic nového 
neobjevilo. Ortodoxní sestava FAI se létá 
beze změny již několik desetiletí a nic vlast
ně modeláře nenutí stavět nové modely. 
Objevily se sice některé komerční modely 
z Ruska a Ukrajiny, s kterými létají například 
Francouzi, ale jen skutečně nestárnoucí Ital 
Luciano Compostella staví a staví... Také 
tentokrát převezl líbezně ošklivou poloma- 
ketu „čehosi", opět se čtyřdobým moto
rem. Jako vždy, bojovalo se o patnáct finá
lových míst. Z našich se probojovali Jiří 
Vejmola a druhým letem Ivan Čáni. Radek 
Dobrovolný, který létal velmi dobře, obsadil 
právě onu nešťastnou šestnáctou příčku.

V tříkolovém finále bojovali o vítězství 
Maďar Attila M orotza Ital Compostella. Prá
vě ve třetím kole italský závodník získal nej- 
vyšší bodové skóre v soutěži 2963  b. a vy
hrál. Za Morotzem skončil Rus Sergej 
Klyčkov. Jiří Vejmola obsadil pěkné deváté 
místo a Ivan Čáni skončil čtrnáctý. Celkově 
jsme skončili v družstvech na pátém místě. 
Neradovali se ani slovenští reprezentanti, 
když Jano Škrabálek obsadil sedmnácté, 
Ján Stáno jednadvacáté a Pavel Kočiš 
třiatřicáté místo.

Z pěti juniorů byla skutečně nejlepší ve
lice pohledná Francouzka Julie Delorová, 
za ní skončili Alexej Soljanin z Ruska a Vita- 
lij Borisov z Běloruska.

Nejúspéšnější družstvo tvořili Rusové, 
druzí skončili Maďaři a třetí Ukrajinci.

Kategorie F2C 
(týmové modely)

Po dlouhé době jsme vyslali na vrchol
nou soutěž úplné družstvo. Mnozí snad če
kali, že se vrátí časy dvojic Drážek-Trnka 
nebo Klemm-Dolejš, ale bohužel nám chy
bějí motory, modely a hlavně trénink. Uspět 
v konkurenci 34 týmů z 13 států se nám ne
podařilo. V kategorii juniorů, v níž startovaly 
3 týmy ze 3 zemí, jsme zastoupení neměli.

Sítem kvalifikačních letů se do semifiná
le „proselo" devět nejlepších dvojic: Ruso
vé Titov-Jugov, Nazim-Vorobjev; Angliča-
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né Langworth-Campbell, Fitzgerald-Tho
mason; Rakušané Fischer-Straniak; Italo
vé Pennisi-Rossi; Švýcaři B o re r-Saccavi- 
no; Ukrajinci Žuravljev-Sosnovský a bratři 
Metkemejerové z Holandska.

Nešťastní byli zejména Fischer se Stra- 
niakem, kteří v kvalifikačním kole zalétli nej
lepší čas na sto kol -  2 :15.1 , ale v semifi
nále vypadli. Na startu finále na dvé stě kol 
se postavili Titov s Jugovem, Langworth 
s Campbellem a kupodivu i bratři Metkeme
jerové. Díky neuvěřitelně rychlým „pit sto
pům" vyhráli zasloužené s velkým násko
kem Rusové před Angličany a Holanďany.

Hezké bylo i finále juniorů ve kterém vy
hráli Rusové Roman Kalmykov a Maxim Po- 
sypaj před Francouzi Fabrice Picardem 
a Georgem Suruguem. Třetí místo obsadili 
Grzegorz Baczel a Piotr Swiecki z Polska.

Z našich zalétli jedině Libor Jelínek 
a Václav Trnka slušný čas 4 :09 .7  min, což 
jim vyneslo 27. místo. Snažili se i Bohumil 
Bašek s Jaroslavem Šaflerem a Martin Ra- 
liš s Petrem Fuskem, takže české družstvo 
nakonec skončilo sedmé. První skončilo 
družstvo Velké Británie před Rusy a Italy.

Kategorie F2D 
(kombaty)

Organizační koncert předvedli pořada
telé a mezinárodní jury FAI na louce u mo
delářského stadionu, kde se létala soutěž 
v kategorii F2D. Vysoké sportovní úrovni 
celé soutěže svědčí mimo jiné i fakt, že byl 
podán pouze jeden oficiální protest. Zú
častnilo se jí 40  seniorů ze 16 zemí a 7 ju
niorů ze 7 států. Již v prvních dvou kolech 
vypadli překvapivě všichni tři Belgičané, dva 
Němci a dva Italové. Naši se probojovali po
měrně vysoko, ale Kučeru i Mejzlíka porazil 
jeden z velkých favoritů Nikolaj Nečenchin 
z Ruska. Potíže všem seniorům dělali zna
menitě létající junioři, neboť se létalo, a te
dy i losovalo, společně. V kategorii seniorů 
nakonec o zlato bojovali Loet Wakkerman 
z Holandska s Nečenchinem. Holanďan, 
který létal velmi chytře, si dokázal s Rusem 
poradit poměrné snadno a po zásluze zvítě
zil. V soutěži juniorů vyhrál velký talent Ro
berto Simal ze Španělska. Mistrovsky ovlá
dá model zejména v malých výškách a o je
ho kvalitách svědčí, že celkově -  tedy ve 
společném hodnocení se seniory -  skončil 
čtvrtý. Na druhém místě v juniorech se 
umístil Dmitrij Abanovič z Běloruska, který 
navíc obsadil v celkovém hodnocení šesté 
místo. Z našich závodníků obsadil Tomáš 
Mejzlík šesté, Pavel Kučera a Ladislav Ma
rek shodně desáté místo.

V soutěži družstev zvítězili Rusové před 
Angličany a Holanďany. Naši skončili o je
den bod čtvrtí.

Po skončení sobotního finále týmových 
modelů proběhlo přímo na modelářském 
stadionu vyhlášení vítězů. Večer, na pěk
ném banketu, pak dostali vítězové věcné 
ceny a nesporně zdařilé mistrovství Evropy 
v Hradci Králové skončilo.

Otázkou je, zda se vůbec ještě někdy 
něco podobného bude na tomto krásném 
stadionu konat. Jak jsem se totiž od míst
ních modelářů dozvěděl, nejsou dosud vy
jasněny restituční nároky na pozemek a po
stoj městských orgánů k této otázce je za
tím -  řekněme nejasný. Domnívám se, že je 
v zájmu českého modelářství, ale i celosvě

tového, tento areál udržet, neboť lepší na 
světě není. I samotnému Hradci Králové 
zcela jistě sluší dvě mistrovství světa, jeden 
evropský šampionát a bezpočet mezinárod
ních soutěží FAI a mistrovství republiky. Zru
šit dílo, na kterém pracovali desítky let nad
šení modeláři, je neobyčejné snadné, něco 
podobného však již těžko vybudujeme. Vě
řím, že zdravý rozum a patriotismus všech 
Hradečáků vyhraje (nebo postavíme nový 
stadion v Pardubicích).

Otakar Šaffek

Výsledky:
Kategorie F2A -  senioři (34 soutěží

cích): 1. S. Kostin, RUS, 300 ,91 ; 2. T. 
Rachwal, POL, 298 ,63 ; 3. G. Isles, GBR, 
298 ,5 ; 4. S. Tomelleri, ITA, 297 ,43 ; 5. P. 
Halman, GBR, 297 ,35 ; 6. K. Fedotov, 
RUS, 2 9 6 ,7 8 ; 7. L. Paramon, ESP, 
296 ,17 ; 8. G. Billon, FRA, 295 ,89 ; 9. S. 
Zanin, ITA, 29 4 ,4 7 ; 10. J. Valo, FIN, 
293 ,4 7 ;...2 0 . L. Bursa, ČR, 284 ,36 ;...25 . 
J. Rybák, ČR, 2 79 ,93 ;... 29. M. Obrovský, 
ČR, 270 ,94 ; 30. J. Bubeník, SK, 262,67 
km /h

Kategorie F2A -  junioři (5): 1. D. Alija- 
bev, RUS, 292 ,68 ; 2. E. Bilion, FRA, 
282 ,57 ; 3. L. Siejda, POL, 275 ,86 ; 4. T. 
Bubeník, SK, 258 ,71 ; 5. V. Tomek, ČR, 
105 ,79  km /h.

Družstva (15); 1. Rusko, 890 ,37 ; 2. 
Velká Británie 885 ,16 ; 3. Itálie, 881 ,28 ; 4. 
Maďarsko, 8 6 5 ,0 1 ; 5. Ukrajina,
8 6 0 ,6 3 ;...8 . Česká republika, 
8 3 5 ,2 2 ;...1 1 . Slovensko, 52 1 ,3 8  km /h

Kategorie F2B -  senioři (47): 1. L. 
Compostella, ITA, 5915; 2. A. Morotz, 
HUN, 5879,5 ; 3. S. Klyčkov, RUS, 5784; 
4. G. Bilion, FRA, 5783,5 ; 5. J. Jatčenko, 
UKR, 5 7 5 8 ; 6. B. Robinson, GBR, 
5748,5 ; 7. H. de Jong, NED, 5727,5 ; 8. 
V. Salenek, RUS, 5706,5 ; 9. J. Vejmola, 
ČR, 5 7 0 4 ,5 ; 10. V. Strahov, RUS, 
5655,5 ; 11. S. Bělko, UKR, 5629,5 ; 12. 
C. William Draper, GBR, 5589,5 ; 13. Z. 
Wadowich, HUN, 5559,5 ; 14. I. Čáni, ČR, 
5532; 15. E. Mayer, FIN, 5495,5 ; 16. R. 
Dobrovolný, ČR, 2712,5 ; 17. J. Škrabálek, 
SK, 2 7 0 9 ;... 21 . J. Stáno, SK,
2681,5 ;...3 3 . P. Kočiš, SK, 2604,5  b.

Kategorie F2B -  junioři (5): 1. J. Delor, 
FRA, 2 5 4 9 ,5 ; 2. A. Soljanin, RUS, 
2311,5 ; 3. V. Borisov, BLR, 2224 b.

Družstva (18): 1. Rusko 16 821; 2. Ma
ďarsko 16 455; 3. Ukrajina 16 372; 4. Itá
lie 16 3 04 ; 5. Česká republika
16 182 ;...7 . Slovensko 15 801 ,5  b.

Kategorie F2C -  senioři (34): 1. V. Ti- 
tov-V . Jugov, RUS, 6 :3 9 .6 ; 2. B. 
Langworth-D. Cambell, GBR, 7 :03.3 ; 3. 
B. M etkem eje r-R . M etkemejer, NED, 
8 :32 .6 ; 4. V. Žuravjev-V.Sosnovský, UKR, 
3 :23 .5 ; 5. H. Borer-C . Saccavino, SUI, 
3 :2 7 .5 ; 6. R. Pennis i-A . Rossi, ITA, 
3 :34 .2 ; 7. J. F ischer-H . Straniak, AUT, 
3 :34 .8 ; 8. M. Fitzgerald-D.Mark Thoma
son, GBR, 3 :5 8 .5 ; 9. J. Nazin-O.Vo- 
robjev, RUS, 4 :08 .0 ; 10. G. Martini-F.Pa- 
ci, ITA, 3 :2 3 .5 ;...2 7 . L. Jelínek-V.Trnka, 
ČR, 4 :09 ,7 ;...3 2 . B. Bašek-J. Šafler, ČR, 
64 kol; 33. M. Rališ-P. Fušek, ČR, 0.

Kategorie F2C -  jun ioři (3): 1. R. 
Kalmykov-M. Posypaj, RUS, 7 :22.2 ; 2. F. 
P icard-G . Surugue, FRA, 7 :42.7 ; 3. G. 
Baczel-P. Swiecki, POL, 89 kol

Nestárnoucí Lucianno Compostella 
vybojoval zlato v kategorii upouta
ných akrobatických modelů

Družstva (13): 1. Velká Británie, 21; 2. 
Rusko, 22; 3. Itálie, 34 ;... 7. Česká repu
blika, 92.

Kategorie F2D -  senioři (40): 1. L. 
Wakkerman, NED, 8; 2. N. Nečenchin, 
RUS, 7; 3. H. Ostman, SWE, 6; 4. R. Simal 
(jun.), ESP, 6; 5. M. Jones, GBR, 5; 6 .-9 . 
D. Abanovič (jun.), BLR, 4; 6 .-9 . R. Ko- 
nigshofer, AUT, 4; 6 .-9 . T. Mejzlík, ČR, 4; 
6 . -9 .  M. W hillance, GBR, 4; 10. V. 
Beljajev, RUS, 3; 1 0 .-1 5 . M. Braciak, 
POL, 3; 1 0 .-1 5 . P. Kučera, ČR, 3; 
1 0 .-1 5 . L. Marek, ČR, 3; 1 0 .-1 5 . I. 
Viksna, LAT, 3; 1 0 .-1 5 . M.
Wakkermanová, NED, 3 vítězství

Kategorie F2D -  junioři (7): 1. R. Simal, 
ESP, 6; 2. D. Abanovič, BLR, 4; 3. I. 
Viksna, LAT, 3; 4 .-5 . P. Jereklinsev, RUS, 
2; 4 .-5 .  J. Turner, GBR, 2 vítězství

Družstva (16): 1. Rusko, 12; 2 .-3 . Vel
ká Británie, 11; 2 .-3 . Holandsko, 11; 4. 
Česká republika, 10; 5. Švédsko, 9 vítězství

Bezchybný výkon podal mistr Evropy 
v kategorii F2D Loet Wakkerman 
z Holandska
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Jiří Rumíšek
Foto: Martin Salajka a archiv 
Barevný bokorys: Miroslav Balous

Přes nepřízeň počasí mohli návštěvníci letošní 
Memorial Air Show v Roudnici nad Labem obdivovat 
nejenom výkonné veterány s množsvím palubních 
zbrani, ale také několik mírumilovně vypadajících 
strojů. Jedním z nich byl i křehce vypadající žlutý dol- 
noplošník Miles M.14A Magister, s nímž jeho majitel 
a pilot Tony Smith podnikl nelehkou cestu z Velké 
Británie. Nebyla ostatně první, poprvé se tento le
toun představil českým divákům na druhém ročníku 
této velkolepé podívané v roce 1993.

Historie Magisteru sahá až do roku 1933, kdy F. 
G. Miles poprvé vzlétl z trávy letiště ve Woodley se 
svým výtvorem -  dvousedadlovým dolnoplošníkem 
M.2 Hawk. Úspěšný Hawk se dočkal čtyřiadvaceti 
variant, po nichž následovaly pokročilejší letouny 
Hawk Major a Hawk Trainer. Tři letouny Hawk Trai
ner (typů W, X a Y) sloužily v létech 1935 až 1940 
ve škole elementárního výcviku záloh sídlící na letišti 
ve Woodley.

Na tehdejší dobu šlo o značně progresivní škol
ní letouny (dolnoplošná koncepce, křídlo opatřené 
vztlakovými klapkami, vybavení pro let bez vidu), tak
že o typ velmi záhy projevilo zájem ministerstvo le
tectví. V roce 1936 proto vydalo specifikaci 
T.40/36 na dolnoplošník pro základní výcvik. Miles 
podle ní upravil stávající Hawk Trainer a již v březnu 
1937 jej zalétal. Dostal označení Miles M.14 a od 
konstruktérovy manželky jméno Magister. Po prvot
ních zkouškách u výrobce byl stroj přelétnut do zku
šebního střediska v Martlesham Heathu. Zde byly 
objeveny některé nedostatky konstrukce. Již při prv
ním letu se pilotovi nepodařilo vybrat vývrtku a stroj 
musel opustit na padáku. Následné zkoušky v aero
dynamickém tunelu ukázaly, že při určitých režimech 
letu prostor otevřených kabin snižuje účinnost kormi
del. Proto byly k vrcholu trupu v rovině VOP přidány 
plošky a bylo zvýšeno směrové kormidlo. Takto 
upravené letouny byly označeny Miles M.14A.

Sériové Magistery začaly ke školním jednotkám 
přicházet již v květnu 1937. První měly ještě původ
ní tvar směrovky. Výroba Magisterů byla ukončena 
v roce 1941 po vyrobení 1293 strojů. Kromě škol
ních jednotek Magistery létaly i u bojových perutí ja
ko stroje pro kondiční létání, dopravu pilotů, případ
ně i pro nácvik nočního stíhání. Používaly je napří
klad i3 1 0 .,3 1 2 .a 3 1 3 . československá stíhací pe
ruť.

Zajímavý je fakt, že Magistery byly zkoušeny 
i v rolích lehkých bombardérů v roce 1940, kdy Vel
ké Británii hrozila invaze německých vojsk. Patnáct 
strojů bylo vybaveno závésníky pro osm protipě- 
chotních pum o hmotnosti 11,35 kg.

Kromě Velké Británie Magistery létaly i v Argenti
ně, Irsku, Švýcarsku, Egyptě a řadě dalších zemí. 
Mnohdy v civilních službách.

Technický popis:
Miles M.14A Magister byl dvousedadlový dol

noplošník s dvoukolovým pevným podvozkem 
a ostruhou určený pro základní výcvik.

Trup měl celodřevěnou kostru potaženou pře
kližkou. Otevřené pilotní prostory byly přístupné po 
sklopení dvířek na pravém boku. Chráněny byly větr
nými štítky. Zadní pilotní prostor byl opatřen skláda
cím plátěným krytem pro nácvik létání bez vidu. Za 
zadním pilotním prostorem byl zavazadlový prostor 
přístupný víkem na pravé straně trupu.

Křídlo celodřevěné konstrukce s modifikovaným 
profilem Clark YH mělo překližkový potah. Sestave
no bylo z obdélníkového centroplánu a dvou vněj
ších částí. Na spodní straně křídla byly dělené od
štěpné vztlakové klapky, na něž navazovala křidélka

s překližkovým potahem.
Ocasní plochy měly dřevěnou kostru potaže

nou plátnem. Na levé polovině výškového kormidla 
byla vyvažovači ploška.

Přistávací zařízení tvořil pevný dvoukolový pod
vozek a ostruha s kolem. Podvozkové nohy typu 
Lockheed byly opatřeny olejopneumatickými tlumiči, 
kola Dunlop měla brzdy Bendix. Stroje byly dodává
ny s aerodynamickými kryty podvozku, často ale lé
taly bez nich.

Pohonnou jednotku tvořil invertní čtyřválcový 
vzduchem chlazený motor de Havilland Gipsy Major 
Srs o výkonu 95,6 kW (130 k). Poháněl pevnou 
dvoulistou dřevěnou vrtuli de Havilland o 0  1,9 m.

Až do roku 1939 létaly Magistery se žlutým nátě
rem na všech plochách a s krytem motoru v barvě 
leštěného kovu (na snímcích). Po roce 1939 byly 
Magistery opatřeny maskovacím nátěrem horních 
ploch z nepravidelných polí tmavé zelené a zemitě 
hnědé barvy. Spodní plochy zůstaly žluté.

Magister R1918 používala v roce 1941 312. 
československá stíhací squadrona. Měl standardní 
kamuflážní schéma RAF. Na bocích trupu letounu 
prosvítala původní žlutá barva. Černá sériová čísla 
byla umístěna i na spodní straně křídla: na pravé po
lovině ve směru letu, na levé proti směru letu. Vý
sostné znaky na horní straně křídla neměly bílá me- 
zikruží.

Technické údaje:
Rozpětí 10,3 m; délka 7,5 m; výška 2,05 m; 

plocha kňdla 16,3 m^; prázdná hmotnost 570 kg; 
maximální vzletová hmotnost 860 kg; maximální 
rychlost 225 km/h; cestovní rychlost 195 km/h; 
dostup 5485 m; dolet 610 km
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■  Letní měsíce jsou i v plasti
kovém modelářství „okurko
vou" sezonou. Výrobci a do
vozci se však již začínají připra
vovat na nápor, který nastane 
s blížícími se Vánocemi, a tak 

začínají probleskovat informace o novin
kách, jež se objeví na pultech prodejen 
v posledním čtvrtletí roku. S řadou z nich 
se zřejmé bude možné seznámit a ně
které možná i koupit na výstavě Model 
hobby '95 v polovině října. Tentokrát již 
ne v přeplněných prostorách paláce 
U hybernů, ale v prostorných halách Ve
letržního paláce v Praze na Letně.
■  Eduardův „plechový cirkus" -  sta
vebnice letadel z 1. světové války v mě
řítku 1 :48  -  má další přírůstky. Jde
0 stavebnice Sopwith Pup a Fokker 
D.VI, které se již na pultech prodejen 
objevily. Další atraktivní jsou připravová
ny. Bude to Albatros D.V a Sopwith 
Triplane. Zajímavá je  rovněž nová série, 
v níž budou zastoupeny zajímavé stroje 
z 1. světové války, jež ale nedoznaly roz
šíření. Prvními stavebnicemi této řady 
budou rakousko -uhe rský  vrtulník 
P K Z-2  a německý experimentální stíha
cí letoun D F W -28  Floh. Celkově lze ze 
stavebnic vyvozovat, že zřejmě není 
v nedohlednu doba, kdy ve stavebnicích 
od Eduardu bude plastik hrát druhořa
dou roli jakéhosi doplňku kovu -  jak ple
chu, tak bílého kovu. Například Sopwith 
Pup má kromě makety rotačního motoru 
z bílého kovu odlit i motorový kryt, kulo
met Vickers je  naopak odlit z polyureta
nové pryskyřice. Vrcholem zřejmě bude 
stavebnice vrtulníku P K Z-2 , jehož zá
klad tvoři ocelová příhradovina s rotační
mi motory pohánějícími velkou vrtuli, nad 
níž je umístěn koš pilota-pozorovatele. 
Není nezajímavé, že ve skutečnosti ten
to vrtulník létal jako upoutaný.
■  Některé „čtvrtkaře" jistě potěší, že ja
ponská Tamiya připravila reedici dvou 
stavebnic britského těžkého bombardé
ru z 2. světové války -  Avro Lancaster -  
v měřítku 1 :48. Jde o klasickou bombar- 
dovací verzi M k.Ill averzi „Dambuster" -  
letounu nesoucího rotační pumu použí
vanou proti přehradním hrázím. Sta
vebn ice nejsou s ice  nejnovější, ale 
vzhledem k tomu, že kvalitou značně 
přeskočily dobu svého vzniku, uspokojí
1 modeláře zmlsané kvalitou dnešních 
modelů.
■  Novou tváří mezi výrobci různých do
plňků k modelům letadel je  firma Fr. Ve
černík z Varnsdorfu. Zatím v její nabídce 
nalezneme vrtule včetně kuželů pro sta
vebnice Spitfirů Mk.l až Mk.V a pro 
Hurricany verzí Mk.l a M k.llc. Kromě 
vrtulí jsou nabízeny i podvozkové nohy 
pro Spitfiry. Všechny sady jsou odlité 
z bílého kovu a určeny pro modely v mě
řítku 1:72. Vrtule najdou uplatnění pře
devším na dřívéji vyráběných modelech, 
které je  neměly uspokojivě ztvárněné, 
a při konverzích.

Jiří RUMISEK

V
Nahlédnutí 
za vitrínu

Plíživec
v měřítku 1:72

Spolu s probleskujícími zprávami o mož
ném používáni špičkového českého radaru 
Tamara srbsko-bosenským i vojsky v kon
fliktu v bývalé Jugoslávii se do povědomí šir
ší veřejnosti dostává i méně známá katego
rie vojenských letadel -  letounů pro radioe- 
lektronický boj. Jejich úkolem je aktivními 
i pasivními prostředky rušit radiolokátory 
a radiotechnické prostředky protivníka. Ty
pickým představitelem této kategorie letou
nů je  americký palubní čtyřmístný Grumman 
E A -6B , přiléhavě nazvaný Plíživec 
(Prowler). Letoun v roce 1968 vyvinula fir
ma Grumman Corporation z úspěšného pa
lubního útočného A -6  Intruder, respektive 
jeho radioelektronické verze EA-6A. Bojo
vý křest Prowlery absolvovaly ve Vietnamu, 
osvědčily se i během operace Pouštní bou
ře. Obdobná práce se od nich očekává 
i nad Balkánským polostrovem, kde spolu 
s E C -130H  poskytují elektronickou ochra
nu hlídkujícím letounům NATO.

Prowlery nalezneme v nabídce několika 
výrobců plastikových modelů. V měřítku 
1 :48 existuje model od firmy Airfix a novější 
stavebnice firmy Monogram. V rozšířeněj
ším měřítku 1:72 Prowlera vyrábějí firmy 
Hobbycraft, Matchbox a Hasegawa. Ta do
konce v několika typech, lišících se obtisky 
a krabičkou. Jde o dvě stavebnice série K, 
konkrétně K14, která představuje letoun 
v taktickém šedo-šedém  zbarvení, a K14X 
se starším šedo-bílým  zbarvením. K těmto 
základním stavebnicím letos přibyla třetí, vy
robená v limitované sérii, představující stroj 
5. námořního leteckého křídla, jednotky 
V A Q -136, operující v roce 1994 z paluby 
USS Independence.

Oproti jiným má tato stavebnice jinak 
graficky řešený obal. Místo kresby je  na titu
lu kvalitní barevná fotografie letounu, což lze 
z modelářského hlediska jen přivítat.

Stavební díly jsou rozmístěny v pěti rá
mečcích. Je jich 81 ze světle šedého plas
tiku a 5 čirých. Co do kvality zpracování 
představují obvyklý vysoký standard firmy 
Flasegawa -  jemné negativní rytí, minimum 
otřepů, vtaženin a dalších nedostatků. To
též platí i o stavebním návodu, podle nějž 
lze model bez potíží sestavit.

Obvyklé hodnocení tvarové a rozměrové 
shodnosti modelu se vzorem je v případě

Grumman EA-6B

Prowler
Prowleru obtížné, neboť neexistuje kvalitní 
třípohledový výkres. Rozměry modelu po
rovnané s rozměry skutečného letounu 
v příslušném zmenšení však souhlasí, stej
ně jako ostatní proporce.

Stavebnice je vzhledem k měřítku zpra
cována poměrně detailně a již pouhým se
stavením výlisků získáme pohledný model 
do sbírky. Sestavení je ostatně pro velmi 
dobré lícování dílů nepříliš obtížné. Řada 
modelářů bude ale pravděpodobně chtít 
svůj model dále vylepšit.

Největší prostor pro uplatnění umu je 
v prostorech osádky, především pak v ma- 
ketovějším ztvárnění vystřelovacích sedadel 
M artin-Baker G R U -7, jež jsou příliš sche
matická.

Příznivci doplňování modelů kovovými dí
ly mohou být v případě Prowleru spokojeni, 
neboť mostecký Eduard má patřičnou sadu 
ve svém výrobním programu. Kromě tradič
ních palubních desek, jimiž lze nahradit stá-'>, 
vající na obtiskovém aršíku, obsahuje řadu 
detailů interiéru, například upínací pásy se
dadel, a množství detailů exteriéru. Kromě 
nich je možné ze sady sestavit otevřený pro
stor avioniky na pravé přední části trupu. Při 
návrhu prostoru schránky (je nutné ji naohý- 
bat z rovinného dílu), však konstruktéři 
Eduardu poněkud „ujeli". Schránka je totiž 
hlubší, než je prostor v modelu, a tak se do 
trupu již nevejde vana pilotního prostoru. 
Potíž je  v tom, že závada je  prakticky 
neodstranitelná, neboť bychom museli 
značně upravit vanu pilotního prostoru -  je
jí podlahu posunout o dost výš, takže seda
dla by byla nepřirozené vysoko. Naštěstí je 
to to jediná závada sady kovových dílů. 
Ostatní, jejichž instalace je bezproblémová, 
vzhled modelu patřičné zvednou. Velmi 
pěkné jsou například sklopné schůdky na 
bocích nasávacích otvorů nahrazující sche
matické ve stavebnici.

Hlavní část e lektron ické výzbroje 
Prowleru tvoří kontejnery C u lte r-Hammer 
A LQ -99, jež se zavěšuji na pět závěsných 
bodů pod křídlo a trup. Ve stavebnici jich 
nalezneme pět. Obvykle bývají kombinová
ny s přídavnými nádržemi, které jsou ve sta
vebnici tři. Prowlery ale také pod vnějšími 
křídelními závěsníky nosí protiradarové ra
kety A G M -88  HARM. Ty ve stavebnici ne
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nalezneme. Lze je získat například z některé
ho jiného modelu nebo ze zbrojního setu vy
ráběného Hasegawou. Z dostupných foto
grafií je patrné, že umístění výzbroje nemusí 
být na obou polovinách křídla shodné.

Zbarvení modelu odpovídá dnešnímu 
standardu letadel US Navy. Horní a boční 
plochy kryje šedá FS 36320 (Humbrol 128), 
spodní světlejší šedá FS 36375 (Humbrol 
127). Barvy jsou polomatné, ale vlivem agre
sivního mořského vzduchu se brzy stávají 
matnými. Na snímcích déle sloužících strojů

je patrné, že se těmito vlivy a opravami tro
chu mění i odstíny a stroje jsou skvrnité.

Obtiskový aršík či spíše aršíky umožňují 
postavit Prowlery tří jednotek. První dvě -  
V A Q -135z lod i USS America a VMAQ-2 le
tectva námořní pěchoty -  pocházejí ze starší 
stavebnice K14, nový aršík umožňuje posta
vit výše zmíněný stroj z letadlové lodi Inde
pendence. Nový aršík je kvalitnější než star
ší -  má menší tloušťku. Soutisk je u obou 
dobrý.

Grumman EA-6B Prowler nepatří k mo

delům, k nimž by byl dostatek podkladové li
teratury. Řadu konstrukčních prvků má ale 
shodnou s A -6  Intruder, který je zdoku
mentován o mnoho lépe, a tak lze mnoho vy
číst z literatury věnované tomuto typu.

Prowler ze stavebnice firmy Hasegawa 
můžeme zařadit k vydařeným modelům sou
časných amerických námořních letadel. Pro
to jej lze doporučit všem, kteří se o tuto ob
last zajímají. Prodává se v síti prodejen MPM 
za 420 Kč.

Jiří Rumíšek

Grumman EA-6B Prowler v detailu
Na snímcích je  zachycen Grumman 
E A -6B  Prowler (AE/623) 6. námořního 
le teckého křídla operujícího z paluby  
letadlové lod i USS Forrestal, vystavený 
v roce 1991 na pařížském aerosalonu 
při příležitosti úspěšného ukončení vál
ky v Perském zálivu.

Snímky: Martin Salajka a Grumman

► Protiradiolokační raketa A G M -88  HARM

Elektronický kontejner Culter-Hammer ALQ-99. Stejný kontejner je 
i pod trupem letounu. Dobře patrná jsou elektroluminiscenční světla na 
koncovém oblouku křídla pro let ve formaci. Výtoková tryska motoru a pohled zezadu na hlavní podvozek.

Pravá noha hlavního podvozku Přední podvozková noha Vystřelovací sedadlo Martin-Baker GRU-7
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V dnešním sloupku bych chtěl in
formovat zájemce o dění v organi
zaci Naviga, tedy světové organi
zaci lodních modelářů. Z  letošní
ho prvního čísla Naviga-info, kte
ré s omluvou přišlo až koncem 

července, vybírám především přípravu ge
nerálního zasedání, které se uskuteční za
čátkem listopadu.
O přijetí do Navigy požádaly Uzbekistán 
a zůstatek Jugoslávie. Italská organizace 
Nautilago naopak vystupuje a za Itálii bude 
členem nová organizace Navimodel, ale jen 
pro sekci plachetnic. Počet členských států 
Navigy se tedy rozšíří na 34.
Zajímavým a důležitým bodem jednání bude 
vyřešení situace v motorové skupině, kde 
se současná mistrovství stávají vzhledem 
k rozšíření soutěžních tříd pořadatelský ne
únosná. Především se bude jednat buď 
o přesun plovoucích maket ke skupině stol
ních modelů (náš návrh -  u obou je shodné 
hodnocení stavby, tedy i rozhodčí), nebo 
úplné vytvoření nové skupiny (návrh Němec
ka a Holandska). Nová skupina by však byl 
radikální zásah do celkové struktury organi
zace.
Zásadním bodem programu zasedání bu
dou volby, kde zřejmě dojde k podstatným 
změnám v prezídiu, neboť jak prezident 
Zoltán Dočkal, tak sekretář pan Kukula pře
dem signalizují, že pro další období nebu
dou kandidovat (skoro se nechce věřit, že 
v těchto funkcích úspěšně pracovali tři vo
lební období, tedy 1 2 let). Pro zasedání byl 
dán nový klič účastníků s právem hlasovat, 
a to podle toho, v kolika odborných skupi
nách jsou jednotlivé státní organizace za
stoupeny. Pro nás to znamená, že budeme 
mít čtyři hlasy. O výsledcích generálního za
sedání budu informovat v prvním sloupku 
lodních modelářů v příštím roce. 
Naviga-info zveřejňuje i přehled evrop
ských a světových rekordů platných k začát
ku letošního roku. Je jistě potěšitelné, že 
v listině evropských rekordmanů figurují i tři 
čeští modeláři. Jsou to Eva Krajčová, která 
vytvořila juniorský evropský rekord ve třídě 
V 6 ,5  časem 15 ,6 s v roce 1991 ve švéd
ském Kalmaru, ing. Miroslav Mrázek, který 
drží seniorský rekord ve slalomu F3 V výko
nem 145 ,52  b., jehož dosáhl v roce 1993 
v německém Wedlingenu, a z loňského ro
ku je  seniorský rekord Zbyňka Fišera ve tří
dě F1E 1 kg výkonem 13,3 s, dosaženým 
v rakouském Schremsu.
Uveřejněny jsou i dopisy sekretariátu Navigy 
z Belgie a Dánska, které nesouhlasné ko
mentují, že dvakrát za sebou má být mistrov
ství světa tříd FSR ve „východoevropských 
zemích" (v loňském roce bylo jak známo 
v Banské Bystrici, příští rok má být ve slo
vinském Velenje, kde se letos jede mistrov
ství Evropy). Komentář prezídia je  celkem 
jednoznačný: V dnešní politické situaci ne
lze svět dělit na východní a západní země. 
Již jsem dostal zprávy o vcelku úspěšném 
výjezdu našich reprezentantů na mistrovství 
Evropy pro stolní modely do rumunské 
Constanty, článek o něm si přečtete rovněž 
v tomto sešitu Modeláře. Naším úkolem bu
de projednat s předsedou skupiny C pravi
delnou účast našich rozhodčích. Domnívá
me se totiž, že kvůli neúčasti našeho roz
hodčího byly některé naše m odely 
podhodnoceny. To je ostatně obtíž všech 
soutěží, při nichž záleží na subjektivních do
jmech jednotlivých hodnotitelů.

Jiří LEJSEK

M istrovství Evropy lodních m odelářů  
v ka tegorii C, k te ré  se kona lo  v červnu 
v rum unské  C onstantě , se  zúčastnili 
m odeláři z dese ti zemí s ce lkem  sto  
osm nácti m odely. Jednotlivé  zem ě byly 
zastoupeny takto : F rancie  tři m odely, 
Itálie pět, Č eské  repub lika  jedenác t, 
R um unsko  tř ic e t devět, B u lharsko  pět, 
T u re cko  osm , B ě lo rusko  pět, Rusko tři
náct, U kra jina osm náct a Kazachstán 
jedenác t.

M istrovství prob íha lo  v M uzeu um ě
ní, v je h o  hlavním sále a v přileh lých 
p ros to rách  s dosta tkem  p řirozeného  
světla. O rgan izace  rum unským  ko le 
gům  k lap la  na výbornou , výstava byla 
krom ě jin é h o  i ve lm i d o b ře  a nekom pro 
m isně hlídána.

Zahajovací ce rem on iá l se  usku tečn il 
na břehu m oře v  p rosto rách  vo jenské  
nám ořní akadem ie  za p řítom nosti te levi
ze  a vě tš in y  m ě s tských  c e le b rit.  
V C onstantě  by se lepší m ísto pro  zahá
jen í nenašlo. P řesuny sou těžících  za
bezpečova ly  dva autobusy, z n ichž je 
den sponzorova la  tu re cká  firm a působí
cí v R um unsku.

C e lkem  bylo rozdě leno  dvace t je d n a  
zla tých, č ty řice t čtyři s tříb rných  a č tyři
ce t je d n a  bronzových  m edailí. Č lenění 
v jedno tlivých  třídách  by lo  následující: 
C1 -  2 zlaté, 4  stříb rné, 18  b ronzo
vých; C 2  -  7 , 16 , 8; C 3  -  6 , 1 0, 7 ; C 4  
-  5 , 14 , 8; C 5  -  1, - .  Ve třídě  C1
soutěž ilo  2 7  m ode lů , v C 2  3 5 , v  C 3 
2 6 , v C 4  2 8  a  v C 5  2.

Naše rep rezen tace  m ěla  ve třídě C1 
dva m ode ly. Jo se f K o p e cký  ze Ž a tce  
dosáhl h o dnocen í 9 2  bodů a zlatou 
m edaili, k rom ě to h o  byl je h o  m odel 
o h o d n o ce n  ja ko  ne jhezčí v soutěži. 
M artin T om ášek z Ja b lo n ce  nad N isou 
získal 7 0 ,6 7  b. a bronz.

Ve třídě C 2  jsm e měli rovněž dva 
m odely. Jiří Š p ina r z B o roh rádku  získal 
8 2  b. a stříb ro , J o se f K opp  ze S tránč ic
7 5 .3 3  b. a bronz.

Ve třídě  C 3 jsm e měli tři m odely. Lu
bom ír Jakeš z J ílového u Děčína získal
8 3 .3 3  b. a s tříb ro , Jiří Š p ina r 8 2  b. 
a o p ě t stříb ro , Z de n ě k  T om ášek o b d r
žel 6 4 ,3 3  b., za něž se m eda ile  neudě- 
luje.

N ejvíce m ode lů  -  čtyři -  jsm e  měli 
ve třídě C 4 . Po dvou od Vladim íra B lá
hy z Loun, je n ž  d o sá h l h o d n o ce n í 
8 4 ,6 7  a 8 2  b., tedy  dvakrát stříb ro , 
a od Vladislava Janouška  z H odonína, 
k te rý  obd rže l za 8 1 ,3 3  a 7 8 ,6 7  b. 
s tříb ro  a  bronz.

Z je d e n ác ti nasazených m ode lů  tedy  
m eda ilového h o dnocen í dosáh lo  de 
set. Z ískali jsm e  je d e n k rá t zla to, šest
krá t s tříb ro , tř ik rá t bronz. T o lik  s ta tis ti
ka. Nyní blíže k  jedno tlivým  třídám :

Ve třídě  C1 byly udě leny jen  dvě zla
té  m edaile . Je d n a  z n ich  patří Jose fu  
K opeckém u , d ruhá  putovala na U kra ji
nu. A č  če ský  m ode l dosáhl n ižšího bo 
dového  hodnocen í, byl h o d no ce n  jako  
ne jhezčí a při dekorován í byl jm enován 
jako  první. Při je h o  srovnání s ostatním i

Loď ve stavbě soutěžící v kategorii C3 je dokladem nevhodnosti zařazení neho
tového modelu do této třídy

V
O lodních 
modelech
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m ode ly  pochop ím e  p ro č . K op e cké h o  
m odel na sou těž i představoval tzv. svě
tový standard  a je  představ ite lem  sou
časné  stavební ško ly. O sta tní m ode ly 
v té to  třídě  p ředstavova ly poh led  na 
m ode la řinu  z poněkud  jin é h o  úhlu. Š lo 
vesm ěs o m ode ly  jednodušší, ve vět
ších m ěřítkách, k te ré  byly více „d řevě 
né", s použitím  m éně vhodných  m ateri
álů. Světovým  standardem  však je  dnes 
velm i s lož itý  a ve lm i zdo b en ý  m odel 
s m aximálním  množstvím  deta ilů  (stavba 
pro  body). V  R um unsku byly m ode ly  
stavbam i více p ro  po těchu . I zde se na
š ly  je d n o d u ch é , a le kvalitně zpracova
né m odely, napřík lad č lun  Petra  I. v  m ě
řítku 1 :2 0  z  R uska s bodovým  ziskem
7 4 ,3 3  bodu.

Právě na té to  sou těž i by lo  v idět, jak  
nutný je  kon tak t s  oko ln ím  světem . M o
de lá ř m usí nejdříve v idě t, pak p racovat 
a tep rve  nakonec lze hovořit o  výs led
c ích . P okud sám  nem ůže porovnávat, 
je  to  k rok  zpě t. O b e cně  to  platí i p ro  
osta tní třídy.

Třída C 2  byla zastoupena  ne jp o če t
něji a i p řes neúčast například něm ec
kých m ode lá řů  byla vě tš ina  m odelů  na 
vysoké  te c h n ic k é  úrovni, o čem ž svěd
čí i z isk  m edailí až do  3 1 . místa. Bez 
m edaile  zůsta ly je n  čtyři m odely. Naše, 
zastoupené  H M S  R odney a HAI, patří 
m ezi m akety, k te ré  okus ily  vodní živel 
a sou těž ily  už v  ka tegorii F2, co ž  je  pro 
„c é č k a "  u rč itý  hand icap . Rovněž zde 
platí nu tnost je zd it na sou těže , v idě t 
a pak stavět. Polem izovat je  m ožné v té 
to  třídě  nad hodnocen ím , k te ré  z naše
ho poh ledu  bylo v  řadě případů d isku ta 
bilní (R odney byl h o d no ce n  přim ěřeně, 
HAI pod ho d n o ce n ). N evýhodou byla 
nep řítom nost našeho rozhodčího .

Ve třídě  C 3  působ ilo  spektrum  ex
ponátů  troch u  rozpačitým  do jm em . By
ly zde  m ode ly  na vysoké  úrovni, ale i ta
kové, k te ré  vyvolávaly do jem , že sem  
nepatří, neboť nenaplňu jí podm ínky té 
to  třídy. Vznika ly ta k  p rob lém y v hodno
cen í a přístup někte rých  rozhodčích  
svědčil o rozpač itos ti a neu jasněnosti 
výkladu pravidel již  při rozhodování, zda 
takový m ode l p řipustit do  sou těže  či ni
koliv.

Ve třídě  C 4  jsm e  měli největší za
stoupen í. V šechny čtyři naše m ode ly  
bodovaly, pohybova ly se ve s tředu  po 
le. N u tno  říci, že z pěti udě lených  zla
tých  m edailí odces tova ly  tři do  Ruska; 
zdá  se, že Rusové zahájili ve lké  tažení 
v  té to  třídě  a bude  se zře jm é o n ich  br
zy hovořit i ve světovém  m ěřítku.

M ode ly  té to  třídy byly pom ěrně  vy
rovnané, o če m ž  svědčí podíl stříbr
ných m edailí. Byly zde  m ode ly  všech  
m ožných lodních typů  a časových  ob 
dobí. Tato  třída  by m ohla  mít v  našich 
podm ínkách  m ožnost rozvoje, nevyža
du je  to tiž  žádné zvláštní m ateriá lové ná
klady, m ode ly  ne jsou ná ročné  na p ro 
s to r p ro  stavbu ani pro  u ložení, je d n o 
duše  se přepravují. O výs ledcích  rozho
dují v tipná te c h n ic k á  řešení a finesy. 
C hce  to  ovšem  jezd it a v idět. Poslat 
m odel bez m ode lá ře  nem á p ro  je h o  od 
b o rný  růst žádný smysl.

Závěrem  na vysvětlenou p ro  m éně 
se o rien tu jíc í č tenáře : N ěkom u se m ů

že zdát, že příliš c inkám e  m edailem i, 
a le h o dnocen í „c é č e k "  je  tak to  posta 
veno . K aždý m ode l, k te rý  dosá hn e  
u rč ité h o  bodového  hodnocen í, dostává 
m edaili. Je  to  zře jm ě je d in ý  m ožný způ
so b  ja k  poso ud it a po rovna t neporovna
te lné . Každý m ode l v té to  ka tegorii je  
un iká t ovlivněný po je tím  autora . V přípa
dě C1 jd e  m nohdy o um ě lecká  díla, 
k te rá  mají p rob lém  s po jiš těn ím . T o  ně
kteří lidé těžko  chápou  a chápou  asi 
je š tě  m éně to , že  se zde nehodno tí po 
d le  m etrů, sekund, počtu  b ranek a po
dobně .

R ozhodně se tím to n e ch cem e  do t
knou t úvodníku pana S ládka  v če rvno 
vém  čís le M ode lá ře , jako  on se nech tě l 
d o tkno u t nás céčka řů . Při če tb ě  to h o to  
úvodníku přím o v C onstantě  jsm e  jen  
nem oh li přijít na to , p roč ta k  záhadným  
způsobem  oznam uje zvýšení ce n y  ča 
sop isu .

Cítíme se také  povinni uvést některá  
je h o  tvrzení z to h o to  úvodníku na pravou 
míru. Jestliže  náš tren é r napsal, že „na 
še m ode ly  dosahují světové ú rovně," 
a J. Le jsek se vyjádřil, že „v  té to  oblasti 
m ám e solidní základnu... a i p řes zatím 
ne přím o vrcho lová  hodnocen í našich 
m ode lů ...", neznam ená to , že ty to  výro
ky si odporu jí. N aopak, dop lňu jí se 
a uvádět je  ja ko  rozporup lné  hovoří
0 autorově neznalosti té to  kategorie . 
Ten kdo se v  „c é č k á c h " orien tu je , ví, že
1 m odel světové úrovně může být na 
konci výsledkové listiny. H led iska  hod
nocení jsou  s lož itá  a hodnocen í není ab
solutní, nýbrž relativní ve vztahu k osta t
ním přítom ným  m odelům . H odnotí pět 
rozhodčích , což představu je  pět indivi
duálních poh ledů  n a je d e n  m odel.

P okud ovšem  budem e ze soutěží 
v té to  ka tegorii uznávat pouze  výs ledko
vé lis tiny s abso lu tn ím  um ístěním , nutí
m e tím  m ode lá ře  stavět něco , co  stavět 
vůbec  nech tě jí. Pokud snad budem e 
uznávat pouze výs ledkové  lis tiny s vý
s le d ky  „m ěřite lným i", dostanem e se ke 
zce la  jiném u p rob lém u a to  ke ka tego
riím o fic iá lně  (či neo fic iá lně?) ch těným  
a nech těným .

Ú p lné  na závěr pak zvem e pana 
S ládka  mezi nás na sou těže . Rádi se 
mu budem e věnovat.

Jiří Špinar, Borohrádek  
Vladislav Janoušek, Hodonín

O chotně doznávám , že ne jsem  od 
borníkem  v lodn ím  m odelářství, zvláš
tě pa k  v ka tego rii C. N icm éně n e n í 
třeba být velkým  odborn íkem  k tomu, 
abych věděl, že systém  udě lován í 
m ed a ilí v té to  ka tegorii je  zce la  jin ý  
než v naprosté  většině jin ých  sportov
n ích  odvě tv í a že tedy případné vy- 
č ís lo vá n í p o č tu  z ískaných  m e d a ilí  
v po rovnán í s osta tn ím i odbo rnos tm i 
je  zavádějící.

Použije-li někdo  výrazu, „ jsm e  na 
svě tové  ú ro v n i,"  vy jadřu je  tím, že 
jsm e  m ezi něko lika  ne jlepším i na svě
tě, a n iko liv  lepším  světovým  prům ě
rem. S upřím ným  po těšen ím  konsta 
tuji, že m od e l pana K opeckého na 
světové úrovn i je. To ale ješ tě  nezna
mená, že jso u  na světové úrovni naše  
m ode ly  v té to  ka te go rii obecně, tak  
ja ko  na n í n e n í naše atletika, přestože  
m ám e Železného.

P okud s i někdo  dá trochu  práce  
a porovná p o č ty  m ode lů  a získané  
m ed a ile  p o d le  s ta t is t ik y  uvedené  
v článku, snadno zjistí, že se o šp ič 
kových výsledcích až právě na pana  
K opeckého nedá m luvit.

Kategorie  C je  nesm írně pracná  
a náročná. N ad krásným i m ode ly  na
š ich  m ake tám  se skláním  v úctě  a po 
koře, n e b o ť jse m  s i vědom, že i  kdy
bych  se upsal ďáblu, zda leka bych  ta
kový nepostavil. U rčitě nehod lám  na
še céčka ře  an i jiné  m odeláře  nu tit 
stavět něco, co  nechtějí, a rovněž si 
nem yslím , že by  m ěly být ka tegorie  
ch těné  a nechtěné, b y ť  se m i to au to
ř i č lánku  snaží podsunout. N icm éně  
snad n e n í tak  zavrženíhodný názor, 
že p ř i ja kém ko liv  h o d n o ce n í ne jen  
zrovna kategorie  C, ale vlastně čeho
ko liv  v životě lidském , se m á vycházet 
z reality, a n iko liv  ze zbožných přání.

T. Sládek
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V i

fe  dnech 21. 
'a  22 . května 
se v Praze na 

Jižním M ěstě konal €l€KTAOR€GRTR 1995
I již 6. ročník praž-
; ské Elektroregaty,
[ jeden ze tří mezinárodních evropských 

závodů Navíga pro RC rychlostní lodní 
modely. Letos poprvé ale bylo je jí sou
částí také mistrovství České republiky 
v kategoriích FS R -E , M ono a Hydro. Na 
startu se sešli závodníci ze čtyř zemí, pro
ti m inulým létům však chyběli účastníci

j z Německa.
V rychlostní kategorii F1 E<1 kg se ujal 

vedení v prvém kole K. Kukorelli z Ma
ďarska výborným časem 14,1 s následo
ván domácím i závodníky V. Švorčíkem 
(1 5 ,5  s) a Z. Fišerem (1 7 ,3  s). Ve dru
hém kole zajel držitel evropského rekor
du Fišer čas 1 3 ,9  s a tento čas mu zajis-

! til první místo. Zlepšil se i Švorčík na 14 ,9  
s, a tak se K. Harrer z Rakouska s časem 
1 5 ,5  s musel spoko jit se čtvrtým místem.

V kategorii F1 E>1 kg v prvním kole za
jel nejlépe V. Švorčík (1 4 ,0  s) následo
ván Gnětkem z Polska. Ve druhém  kole 
se posunul Z. Fišer na druhé místo ča-

j sem 1 5 ,7  s a odsunul zatím třetího J.
: Dvořáka na čtvrtou pozici.

V kategorii „b lech  ', jak  se říká národní 
kategorii nejmenších modelů, si mezi ju
niory v prvním kole nejlépe vedl L. Linhart 
z Náchoda (14  okruhů). V následujích ko
lech byl předjet L. Macháněm, který si 
připsal první titul m istra ČR, třetí místo pu
tovalo do Plzně zásluhou P. Škáby. Ve

i ste jné kategorii seniorů po prvých jízdách 
vedl J. Martínek před E. Martínkem a Ma
cháněm, všichni z náchodského klubu. 
Vyrovnanými výkony ve druhé a třetí jízdě 
se na druhé místo posunul J. Balcar, 
a tak na duševního o tce  a výrobce těchto  
m odelů L. M acháně zbylo až čtvrté mís
to. V té to  kategorii se projevuje m onopol
ní postavení m odelářů Rubeny Náchod.

Titul m istra ČR si v ka tegorii 
FSRE<2 kg dvěma výkony 4 3  okruhů 
a celkovým výkonem  8 6  okruhů zajistil V. 
Švorčík před M. Vaňouchem  (75  okruhů)

a J. Dvořákem (62  okruhů), všichni z po
řádajícího klubu RC M odell Praha 4.

Ve slalomové kategorii se s ice o titul 
m istra ČR nesoutěžilo, ale dosažené vý
kony seniorů byly dobrým příslibem pro 
mistrovství světa v Polsku. První kolo bylo 
v režii reprezentantů, nejlépe zajel Z. Fi
šer (1 4 3 ,3 8  b.) před brněnským V. Bu- 
dínským (1 4 3 ,3 0  b.). Překvapením bylo 
třetí místo T. Jelínka, který odsunul favo
rizované závodníky z Rakouska W obera 
a Harrera mimo medailová místa. V ju 
niorské kategorii nemáme zatím nástup
ce slavných slalomářů z Hulína, a tak tuto 
kategorii na mistrovství světa ani neobsa
zujeme. Vítězství si odnesl L. Linhart 
(1 3 5 ,5 0  b.) před A. Stolarkem z Polska 
(1 3 4 ,2 4  b.) a dom ácím  M. Šafářem 
(1 3 2 ,4 4  b.). I tyto výkony jsou hluboko 
za tím, co naši junioři dosahovali v minu
losti.

Tradičně nejvíce obsazená kategorie 
F S R -E 7  slibovala napínavý závod ve 
všech kolech, každý závodník musí je t 
všechny jízdy naplno, jinak se podle no
vého hodnocení nedá dosáhnout úspě
chu. V prvním kole zajel domácí Z. Fišer 
neuvěřitelných 27 okruhů, a ujal se tak 
vedení před Švorčíkem a Lobou z Pol
ska. Ve druhém kole se zlepšil Kukorelli 
(2 6 /4 ,1  okruhů /s) a posunul se na dru
hé místo. Jeho m odel byl nejenom rych
lý, ale i dostatečně stabilní na neklidné 
hladině. Ve druhém  koje najeli 24  okruhů 
Polák Rusz, Balcar, Švorčík a če lo zá
vodníků se začalo zhušťovat. Naopak 
z uchazečů na přední míta odpadli ná
chodští Macháň, Darvaš a Linhart, kteří 
se nedostali přes hranici 22  okruhů. Po
slední kolo absolvoval nejlépe Kukorelli 
s 26  okruhy, F išer dosáhl 25  okruhů. 
Celkově zvítězil Kukorelli před Fišerem 
a Lobou. M istrem ČR se stal F išer před 
Švorčíkem a Balcarem. Ve stejné katego

rii jun iorů si titul 
m istra ČR zajistil 
součtem  47  okru
hů L. Linhart z Ná
choda  před J. 
Pubcem  z Plzně 

(45 okruhů) a Polákem N iteckim  (43  
okruhů). Z dalších reprezentantů skončil 
Macháň jun io r čtvrtý, zklamáním bylo až 
desáté místo plzeňského Škábi.

Premiéru v bojích o m istrovský titul 
měly kategorie M ono a Hydro. Hlavní roz
hodčí soutěže a delegát Navigy Peter 
Schm idt z Něm ecka řídil tyto kategorie ja
ko vedoucí startoviště. M istrem ČR v Mo
no 1 se podle očekávání stal domácí J. 
Dvořák, jehož model, který má za sebou 
i zahraniční starty, neměl konkurenta. 
Další z reprezentantů pro mistrovství svě
ta P. Vašátko měl potíže s rušením, a je 
ho m odel pokaždé skončil na břehu; lépe 
se nevedlo ani jun ioru Škábovi.

M istrem v kategorii Hydro 1 se stal vý
konem 23  okruhů J. Darvaš z Náchoda, 
před Kneysem z Plzně (21 okruhů) a P. 
Doležalem (16  okruhů).

Nejvíce modelů se sešlo v kategorii 
Hydro 2, ta  se jezdila pokusně již vloni. 
Titul m istra ČR získal Švorčík výkonem 
28 okruhů před Doležalem s 26  okruhy 
a L. Linhartem s 2 4  okruhy.

Pražská Elektroregata 1 9 9 5  byla pro 
většinu závodníků, kteří se připravovali na 
mistrovství světa v Polsku, důležitým kon
trolním závodem, pro diváky zajímavou 
podívanou, ke které přispěly i oba m ode
lářské prodejní Stánky firem Airboat M o
del a RC Modell Fišer.

Závěrem je třeba poděkovat hlavnímu 
rozhodčímu P. Schm idtovi i vedoucím  
startovišf ing. Valentovi a ing. Škábovi za 
je jich  profesionální výkony, jim iž přispěli 
k hladkému průběhu soutěže. Poděková
ní patří samozřejm é i hlavnímu sponzoro
vi závodu firmě Graupner, která věnovala 
hodnotné ceny pro jun iory (RC soupravu, 
stavebnice, nabíječe atd.), i firmám Ko
vo, a.s., a RC M odell Fišer, které se také 
podílely na zajištění.

Plachty opět na jablonecké přehradě
Po několika létech klub lodních modelářů 

Admiral v Jablonci nad Nisou opět uspořádal 
soutěž rádiem řízených plachetnic kategorie 
F5. Bylo to z popudu polských modelářů, 
kteří přišli s iniciativou uspořádat Regatu tří 
zemí regionu Nisa. Na jejich regatě 28.dubna 
až 1. května v Niedowu u Zgorzelce se ve vel
ké konkurenci naši modeláři neztratili. Další 
soutěž byla tedy v Jablonci. Podaří se vytvořit 
tradici, tak jako je tomu v Jablonci u známých 
soutěží kategorií C a F2?

V sobotu 6. května se Jablonec probudil 
do klidného slunečného rána, a tak pla- 
chetkáři z Kolína, Hradce Králové, Jablonce 
i sousedního polského Zgorzelce se svými 
šestadvaceti modely s napětím očekávali, kdy 
začne foukat. A začalo! Vítr postupně sílil a na 
hladině přehrady se vzdouvaly pěkné vlny.

V regatě byly vypsány soutěže v třídách 
F5E, F5M a F 5-10 . Bohužel nejmladší třída 
pravidel Naviga F5E nebyla obsazena. Jde 
o třídu tzv. ekonomickou, materiálově a fi
nančně dostupnou široké veřejnosti, hlavně 
mládeži. Stavební pravidla jsou jednoduchá, 
a tak se v okolních zemích tato třída rychle 
„chytla", snad kvůli větší možnosti použití sta
vebnic. Hlavní stavební zásady třídy F5E jsou: 
Maximální délka modelu 1 m, maximální dél

ka kýlu 36 cm, maximální výška pevného 
stěžně 165 cm, maximální plocha plachet 
4000 cm2 . Hmotnost modelu připraveného 
k plavbě, avšak s vyjmutým kýlem a závažím, 
musí být nejméně 1,7 kg. Model smí mít ovlá
dány nejvýše dvě funkce (kormidlo a naviják). 
Pokud bude mít někdo ze čtenářů zájem 
o stavební plán nebo polotovary trupů, je 
možné se obrátit na trenéry Pavla Novotného 
(Kolín) nebo ing. Zdeňka Tomáška (Jablonec 
n. N.). Rádi zájemcům poskytneme své po
znatky.

Vraťme se však k průběhu soutěže. V tra
dičně nejsilnéjší „mezinárodní" třídě F5M, 
v níž je předepsána délka modelu 1270 mm, 
soutěžilo čtrnáct modelů, z toho čtyři juniorů. 
Modely polských závodníků jsou na vysoké 
technické úrovni, vycházejí z modelu mistra 
světa v této třídě. Byly na hladině rychlé, dob
ře ovladatelné. Poláci také dobře zvládají 
techniku jízdy, při níž model musí proplout 
tratí postavenou tak, aby mohl být využit vítr 
všech směrů.

Mezi juniory zvítězil polský reprezentant 
Leszek Grzeszczyszyn z klubu KM Pirat 
Górlitz před svým klubovým kolegou Marci- 
nem Grygielewiczem. Náš junior David Ka
lousek z Juniorklubu Hradec Králové byl čtvr

tý. Mezi seniory kraloval a s přehledem zvítě
zil Marek Mydlowski, rovněž z MK Pirat 
Górlitz. Na da.lších místech již byla velká tla
čenice, z níž vyšel nejlépe Påtryk 
Grzeszczyczyn před otcem a synem Pavly 
Novotnými z našeho nejsilnějšího klubu v Ko
líně.

Ve třídě F5-10 , u nás největší, soutěžilo 
dvanáct modelářů, z toho čtyři junioři. Opět 
dominovali polští soutěžící. První místa mezi 
juniory i seniory vybojovali stejně jako v F5M 
L. Grzeszczyszyn a M. Mydlowski. Junior D. 
Kalousek byl třetí za Dominikem Szczupakem 
(KM Pirat). Mezi seniory rozhodl pro sebe ur
putný boj o druhé místo Polák Antoni Grygie- 
wicz, třetí byl Ladislav Staněk a čtvrtý Pavel 
Novotný mladší, oba z Kolína.

Úvodní ročník F5 -  Region Nisa se vyda
řil jak počasím, tak kvalitními výkony. Je veli
ce impozantní sledovat, jak se na hladině tiše 
prohání více než čtrnáct plachetnic, jak se 
soutěžící mistrně se svými modely proplétají 
v tlačenici okolo bójí, i zajímavé okamžiky, 
kdy to nevyjde. Modeláři jsou nejen věční ri
valové, ale hlavně dobří kamarádi, kteří si do
káží vzájemně pomoci i se pobavit. Rozšíříte 
naše řady?

Ing. Zdeněk Tomášek
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Světový pohár S8E, S6A
Pezinok, SR, 16. až 18. června

Modelářský klub Istrochem uspořádal 
z pověření Slovenského národního aeroklu
bu a modelářského svazu na modelářském 
letišti Lipiny u Pezinku otevřenou meziná
rodní soutěž FAI pro kosmické modely. By
la vypsána jako světový pohár v kategoriích 
S8E a S6A a jako mezinárodní v kategoriích 
S4B a S8E/P. Zúčastnili se modeláři ze 
Slovinska, Německa, Švýcarska, Itálie, 
Francie, Ruska, Polska a Slovenska. Ško
da, že čeští modeláři měli ve stejném termí
nu nominační soutěž v Krupce, body do 
Světového poháru se nezískávají snadno, 
navíc letos asi odpadne mezinárodní soutěž 
v Německu.

V pátek 16. června se létala za mírného 
větru a nevýrazné termiky kategorie S4B. 
Prvá čtyři místa obsadili slovenští modeláři 
J. Pos, J. Jaššo mladší, M. Žitňan a A. 
Knajbel. Počasí sice nahrávalo modelům vy
baveným RC soupravou ČETO, ale zatím 
jsou spolehlivější modely neřízené. Také 
rozklápěcí modely nejsou vždy funkční, ji
nak spolehlivé létající Rus Korjapin s ním ve 
třetím kole zapsal nulu. Celkem startovalo 
osmnáct soutěžících.

V sobotu se začalo světovým pohárem 
v kategorii S6A. Z třiadvaceti startujících byl 
nejlepší Ján Mečiar ze Slovenska, přestože

v prvním kole zaznamenal pouze 88 s. Slo- 
vinec J. Čuden dvě první maxima sice za
psal a ve třetím kole nalétl druhý nejlepší 
čas 146 s, nicméně Mečiar čtyřminutovým 
„maxem" suverénně zvítězil. Zdá se, že by 
skutečně bylo spravedlivější létat jednotné 
časy ve všech třech kolech, jak zní český 
návrh na změnu pravidel, i když za termické
ho počasí bude delší rozlétávání.

Odpoledne nastoupilo osmnáct modelá
řů k soutěži Světového poháru v kategorii 
S8E. Prvá dvě kola dokázali uletět maxima

Vítěz kategorie  S8E, Polák Witold  
Tendera (s modelem)

pouze Polák Tendera, Slovinec Štempihar 
a Slováci Mokrán s Jaššem. Slabší vítr vanul 
do hor a termika byla nevýrazná, takže v prv
ním kole osm modelářů, a v druhém dokon
ce dvanáct maxima nedosáhlo. Do rozlétá
vání se dostali pouze Polák Tendera a mla
dý Jaššo. Tendera, který v tréninku zkoušel 
motory s dobou hoření až 13 s a lepší mo
del zničil při explozi, létal sice s náhradním 
modelem, zato velmi takticky, takže nako
nec o 19 s zvítězil.

V neděli se létala pouze kategorie 
S8E/P, v níž zvítězil slovenský junior Ondřej 
Pajdlhauser. Zajímavé bylo předvádění ex
perimentálního modelu Francouze 
Jeana-Luise Benoita. Nutno však ještě při
pomenout tradiční pohostinnost pořadatelů, 
pěkný banket, hodnotné ceny a krásnou at
mosféru mezi soutěžícími. Takže příště na 
shledanou v Pezinku.

Otakar Šaffek

VÝSLEDKY

Kategorie S4B (19 soutěžících): 1. Jó
zef Pos, SVK, 555; 2. Jozef Jaššo jun., 
SVK, 550; 3. Michal Žitňan, SVK, 549 s 

Kategorie S6A (23): 1. Ján Mečiar, 
SVK, 508; 2. Jože Čuden, SLO, 446; 3. 
Michal Žitňan, SVK, 430 s

Kategorie S8E (18): 1. Witold Tendera, 
POL, 1080+338; 2. Jozef Jaššo jun., SVK, 
1 0 8 0+ 3 1 9 ; 3. Marian Pieczka, POL, 
1020; 4. Arthur Hunziker, SUI, 1011; 5. 
Alojz Pajdlahuser, SVK, 1007 s

Jak  dál v kategorii S8E?Kategorie RC raketových kluzáků pohá
něných motory o celkovém impulsu 40 
Ns už mezi raketýry ztratila punc čehosi 

jedinečného. Byla dokonce první raketomo- 
delářskou kategorií, ve které se začal létat 
i Světový pohár. Zdálo by se tedy, že o její bu
doucnost není třeba mít obav.

Nelze však nevidět i druhou stranu mince. 
Přestože českoslovenští a později čeští a slo
venští reprezentanti z této kategorie už osm let 
vozí nepřetržitě medaile z nejvyšších světo
vých i evropských soutěží, je naše domácí zá
kladna až neuvěřitelně úzká. V současné do
bě je v České republice skoro problém dát do
hromady tři schopné členy reprezentačního 
družstva. Na Slovensku je to sice lepší, přede
vším díky podpoře, které se slovenským re
prezentantům od mladého státu dostává, nic
méně o masovosti se rovněž nedá mluvit. Ob
dobná situace panuje v této kategorii praktic
ky na celém světě.

Hlavní příčina tohoto stavu nepochybně 
tkví ve finanční náročnosti. Doba, kdy si ně
kdo koupil dvoukanálového Acomse a mohl 
aspirovat na titul mistra světa, již minula. Špič
kové vybavení se „superrriikroservy" Becker či 
Canon, miniaturním FM přijímačem a kvalitním 
vysílačem rozhodně není za hubičku, zvláště 
když pravděpodobnost havárie s následným 
zničením palubního systému RC soupravy je 
přece jen o něco větší než u většiny ostatních 
leteckomodelářských RC kategorií. Připočtě
me k tomu zhruba osm německých marek za 
jeden start, neboť tolik dnes stojí špičkový 
motor, a uvědomme si, že k dosažení dobré 
výkonnosti je třeba absolvovat sto, dvě stě 
startů ročně. Je jasné, že takové výdaje si mů
že dovolit jen člověk dostatečně solventní, 
a to i podle západních měřítek, nebo opravdo
vý fanatik.

Navíc, i když se mnou třeba přívrženci 
es-osmiček nebudou souhlasit, jsou soutěže

ve stávající podobě divácky velmi málo atrak
tivní. Pravda, start modelu je sice efektní, nic
méně na motor model letí necelých deset se
kund, a pak se může divák nekonečných 
sedm minut věnovat malinké tečce na obloze 
-  za předpokladu, že je vybaven dobrým zra
kem.

Je znát, že pravidla této kategorie vymýš
leli raketoví modeláři odkojení volným letem, 
a nikoliv RC piloti. Neznám jinou RC kategorii, 
a to v jakékoliv modelářské odbornosti, kde se 
rádio může teoreticky jenom „vézt jako zátěž", 
neboť z pravidel nevyplývá žádná povinnost 
model řídit. Pro hodnocení je rozhodující pou
ze dosažený čas.

Nutno připsat k dobru bývalému šéfredak
torovi Modeláře -  a bývalému úspěšnému 
reprezentantovi -  V. Hadačovi, že byl prvním, 
kdo si to uvědomil, vymyslel úpravy pravidel, ji
miž se létání s těmito modely přiblížilo katego
rii RC V2 či F3J, a když to nešlo na raketové 
podkomisi CIAM FAI jinak, prosadil je aspoň 
jako samostatnou kategorii S8E/P. Pro 
neznalé aspoň rámcově vysvětlím, oč jde. Lé
tají se opět tři kola, jež mají stanovena letová 
maxima, která však nejsou tak nebetyčně vy
soká jako v kategorii S8E. Slušný model, říze
ný slušným pilotem, by je tedy měl dosáhnout 
bez větších problémů. Podstatné jsou body 
přidávané za přistání na bázi -  padesátimetro- 
vou linii a rovněž přesné dodržení stanovené
ho letového času, neboť při jeho přetažení se 
sekundy odečítají obdobně, jako tomu je u le
teckomodelářských větroňářských kategorií či 
u elektroletu F5B.

Soutěže v této kategorii se dnes létají 
u nás, na Slovensku, ve slovinském Logatci,

polském Rybníku i jinde jako přívažek při sou
těžích Světového poháru v klasické kategorii 
S8E. Přestože pravidla většinou ještě nemají 
pořadatelé ani soutěžící dostatečně zažitá, je 
už, myslím, dostatečně prokázáno, že tyto 
soutěže mají větší spád a jsou divácky atraktiv
nější. Kladou samozřejmě i větší nároky na pi
lotní uměni, ale o to by právě při RC kategori
ích mělo jít.

Podstatnější by však mohly být další odliš
nosti, které nejsou na první pohled tak zřetel
né. Při stanovení správného letového času by 
se totiž mohly snížit finanční nároky na RC vy
baveni, neboť několik gramů navíc by v této 
kategorii nemělo být tak bytostně důležitých. 
Ještě více by se možná uspořilo za motory, 
které by mohly mít menší celkový impuls a kro
mě toho by mohly být i plněny palivem o men
ším specifickém impulsu, tedy levnějším.

Domnívám se, že nazrál čas, aby se po ur
čitém -  nepříliš náročném -  doladění pravidel 
začalo pracovat na prosazení této kategorie 
na nejvyšší světové a evropské soutěže. Zá
kladní podmínka, kterou FAI klade, tj. že musí 
být uspořádáno několik soutěží se stanove
ným minimálním počtem soutěžících z růz
ných států, již byla dávno splněna.

Dokud totiž kategorie S8E/P nebude na 
programu nejvyšších soutěží, bude soutěžící
mi brána právě jen jako přívažek, a bude se te
dy i nadále létat s finančně náročnými modely 
určenými pro kategorii S8E.

Soudím, že by se nad tím raketomode- 
lářští činovníci, a to nejen naši, ale zejména 
členové raketové podkomise CIAM FAI, měli 
zamyslet.

T. Sládek
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TOP GUN 1995-změny ve stylu
Guy Revel

Top Gun je elitní americká soutěž, na 
kterou se nemůžete přihlásit, ani kdybyste 
zvítězili v národním mistrovství RC maket či 
v kontinentálním mistrovství, a účast vám ne
zaručuje ani první místo na světovém šam
pionátu. Nikoliv, přihlášky na Top Gun se 
každoročně rozesílají pečlivě vybraným 
účastníkům z USA a v menší míře i zahranič
ním, kteří již prokázali své excelentní schop
nosti v oboru RC maket a kteří dokáží se svý
mi modely předvést divákům atraktivní show.

Účast na této soutěži v krásném prostře
dí floridského West Palm Beach představuje 
pro každého z pozvaných nejvyšší uznáni je
ho mistrovství. Top Gun je soukromá záleži
tost pořadatelů, jejímž hlavním smyslem ne
ní stanovit nějaký celosvětový žebříček ma- 
ketářů, nýbrž realizovat dvoudenní podíva
nou, která přiláká tisíce platících diváků, te
levizní i filmové štáby, novináře a hlavně 
sponzory. V tisících fotoaparátů budou 
exponovány statisíce snímků, desítky podni
katelů vydají plány modelů, které zaujaly, 
a v prodejnách se objeví jejich drahé sta
vebnice. Úž rozumíte? Je to skutečně dů
sledně promyšlený byznys a pořadatelé za
stávají názor, že takto pojatá soutěž je tím 
nejlepším příspěvkem k rozvoji leteckého 
modelářství.

Soutěže pro zvané nejsou ovšem ve svě
tě novinkou. Snad nejznámější z nich je 
T.O.C. (Tournament of Champions -  Turnaj 
šampiónů), který se koná každý druhý rok 
v Las Vegas. Zatímco na T.O.C. i soutěžící 
na posledním místě obdrží cenu 2000 US $, 
pak na Top Gun představují 2000 $ odmě
nu za první místo. To má za následek, že 
i přes uznávanou prestižnost této akce si ně
kteří soutěžící svou účast rozmýšlejí, respek
tive některé roky se na Top Gun nedostaví, 
přestože jsou pořadateli pozváni.

Jak se vlastně létá na Top Gun? Rovno
běžně s delší stranou letiště jsou vyznačeny 
čtyři letové dráhy asi 20 až 30 m od sebe 
vzdálené, na nichž se modely předvádějí 
současně. Tato praxe je americkými piloty 
ukázněně respektována a omezuje riziko 
vzdušné kolize modelů, přestože jsou ve 
vzduchu zpravidla čtyři najednou. Současné 
létání více modelů udržuje divácký zájem 
a umožňuje uskutečnit až sto vzletů za den. 
Každou hodinu se uskuteční asi patnáct

MOD€láŘI
ZA

HRANIC€MI

startů a létá se nepřetržité od 9 .00 do 
17.00 h.

Pro soutěžícího to ovšem znamená být 
připraven v každou chvíli ke startu. Na star
tovní čáře není čas na nějaké seřizování 
a zkoušení, všechno musí fungovat okamži
tě. Jen tak může každý účastník uskutečnit 
dva vzlety každý den, tedy čtyři na Top Gun 
celkem, z nichž tři se započítávají do výsled
ného hodnocení. Jakmile je soutěžící vyzván 
na start, přijde s modelem a dostane svůj vy
sílač. Pak vyčkává na pokyny letového komi
saře. V okamžiku, kdy přistane předešlý mo
del a zastaví motor, dostane připravený sou
těžící pokyn k natočeni motoru, pak k po
jezdu na startovní čáru a ihned vzlétá. Není 
čas na rozmýšlení, vše musí jít za sebou bez 
prodlev a hlavně bez chyb. To činí Top Gun 
divácky mnohem přitažlivější než běžné sou
těže maket. Publikum totiž neocení speciál
ní finesy meketového létání, nýbrž chce vi
dět mnoho krásných modelů svižně a bez
chybně předváděných. Letové ukázky ne
smějí v žádném případě začít diváky nudit. 
Jestliže se návštěvníci večer rozcházejí s po
citem prožiti zajímavého dne a s pěknými zá
žitky, je to ta nejlepší reklama pro celé mo
delářství. A reklama, to jsou i sponzoři, pří
spěvky, peníze...

S čím se na Top Gun létá? V průběhu ně
kolika posledních let bylo možné pozorovat 
pozvolný odklon od maket stíhaček z druhé 
světové války ve prospěch letadel civilních 
a tryskových. Dokonce mizí ještě le- 
tuschopné exempláře z posledních let a ob
jevuje se řada nových konstrukcí. Svou roli 
v tom jistě hraje i určitá taktika těžící z toho, 
že něiďeré typy letadel snáze dosahují vyšší
ho bodového hodnocení než jiné. Rovněž 
makety tryskových letadel diky vývoji dmy
chadel létají nyní mnohem lépe než dříve. 
Z jiného pohledu na věc lze vytěžit jistou pří
zeň rozhodčích i z toho, že třeba P -8 0  
Shooting Star letos dovršil 50 let od svého 
prvního vzletu -  a to je dobrý důvod pro zvý
šení jeho modelářské obliby.

Žijeme ve věku tryskových letadel a ta 
patři k životnímu stylu většiny nyní aktivních 
maketářů. Proto je přirozená jejich snaha 
vlastnit a ovládat také takový stroj. Jistý ge
nerační problém se odráží i v odvržení pře
dešlé epochy vrtulových stíhaček z druhé 
světové války -  symbolizující pro mnqhé ge
neraci šosáckých otců -  a v nastupujícím 
okouzlení průkopnickými činy legendárních 
dědů a jejich strojů z doby první světové vál
ky. Proto tedy vzrůstá na Top Gun i počet 
historických letadel, která znamenitě před
vádějí mladíci ve věku kolem 20 let.

V každém případě vše, co létá na Top 
Gun, je krásné a technicky dokonalé a zbý
vá poslední otázka:

Co uvidíme na floridské obloze v příštích 
létech?

Upravil ing. Rudolf Laboutka
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PECKA-M ODELÁŘ
SKOU FIRMU

ROZPĚTÍ: 2 250  mm 
MOTOR: TO -13 ccm

ROZPĚTÍ: 1 800 mm 
MOTOR: 1 ,5 -2  ccm ,

CENA:
ROZPĚTÍ: 1 560 mm 

MOTOR: 5 -1 0  ccmVOLNĚ LÉTAJÍCÍ 
MODELY

1490,- KČ 

1990,- Kč 

3 9 9 0 ,- Kč 

3 9 9 0 ,- Kč

CVICNE MOTOROVÉ 
MODELY

Panda eo
ROZPĚTÍ: 820 mm

2490 ,- Kč 

4 9 9 0 ,- Kč

SPORTOVNÍ MOTOROVÉ 
MODELY

Na červencovém  mistrovství Evropy pro upoutané m odely 
v Hradci Králové zvítězil v kategorii F2D -  kombat mezi jun iory 
Španél Roberto Simal (uprostřed). Jeho šest vítězství stačilo i na 
čtvrté místo v absolutním pořadí

Miniaturní Watterman Gossling Rainera Gaggla z Rakouska je ří
zen RC soupravou ČETO m icro

Rychlostní člun Dauphin M odel „S port" francouzského m odeláře 
Benoita M arietteho je  nezvykle vybaven dvoudobým motorem 
Kawasaki KT 12 o zdvihovém objemu 22  cm 3, který je  původně 
určen k  pohonu modelů autom obilů v měřítku 1 :4. Člun má dél
ku 1 ,2  m, k jeho  ovládání slouží RC souprava H itec Ranger 3  FM 
se dvěma servy HS 70 5  MG
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CONCEPT 30 SR-T & SR-X

Technické údaje SR-T(SR-X): 
Délka: 1.030mm
Výška: 355 (345)mm
Hmotnost: 2.500 <2.590)g
Průměr hlavního rotoru: 1.200mm 
Průměr zadního rotoru: 215mm 
Převod: 9,76:1:4,6

iaur. j å Ø '

obj.číslo. 21331 doporučená cena 10,479 Kč obj.číslo.: 21302 doporučená cena 16.779 Kč

CONCEPT 30

Stavebnice trupu Airwolf (laminát)
ob],číslo: H-3350 doporučená cena 9.450 Kč

Stavebnice trupu Hughes 500
obj.číslo: H-3214 doporučená cena 6.909 Kč

• M e  V

Stavebnice trupu Bell 222
obj.číslo: H-3251 doporučená cena 10.479 Kč

Stavebnice trupu Jet Ranger
obj.číslo: H-3213 doporučená cena 6.909 Kč

obj.číslo: H-3208 doporučená cena 2.499 Kč

CONCEPT 60 SR Výhradní prodejce v ČR: Modelsport, Bezručova 339 
52563 Roztoky u Praha, Tel. /  Fax. 02 /  397426

K y O S H O

Technické údaje 60SR:
Délka: 1.400mm
Výška: 470mm
Hmotnost: 4.400g
Průměr hlavního rotoru: 1.500mm 
Průměr zadního rotoru: 260mm 
Pfevod: 9,8:1:5,4

Vrtulník CONCEPT 60 SR
obj.číslo: 21361 doporučená cena 31.479 Kč

Stavebnice trupu Jet Ranger
obj.číslo: H-6218 doporučená cena 10.479 Kč

KYOSHO Deutschland Nikolaus-Otto-Str. 4 D-24568 Kaltenkirchen


