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TITULNÍ SNÍMEK
t /  posledních čtyřech číslech jsm e titulním snímkem udělali radost především le
teckým modelářům, dnes „přišla řada“ na příznivce automodelů. Navíc od  toho
to čísla přidávám e osm stran zaměřených na automobily. Na snímku jsou  sběra
telské autom odely M inicham ps  v měřítku 1:18 - FERRARI 312 T /1975  
(st. č. 11 pa tří C. Regazzonimu, č. 12 N. Laudovi) a TYRRELL 003 /1971  
(č. 9, F. Cevert, č. 2, J. Stewart).

Foto: archiv
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tickým zvukem pulzačního motoru. Délka 
letu je v podstatě omezena objemem pali
vové nádrže. Základní technické údaje: 
rozpětí 1650 mm, délka 1750 mm, hmot
nost 4500 g. RC soupravou jsou ovládány 
V (výškovka), S (směrovka), Q (klapky), kar
burátor a zatahovací podvozek, včetně za
táčecího kola příďověho podvozku. Pohon 
letadla zajišťuje pulzační motor Zanin Z-24, 
který svou hmotností 4200 g tvoří největší 
část „váhy" modelu. Na 4 minuty letu spo
třebuje téměř litr paliva (benzin), provozní 
teplota ve spalovací komoře je za letu až 
1000 °C. Startování motoru se provádí tla
kovým vzduchem z lahve. Na prvním sním
ku je Sagittario-Pulzo při startu (obr. 1), 
umístění pulzačního motoru v modelu je na 
druhém snímku (obr. 2), kde je také vidět 
hlavní podvozek na spodní části křídla.

Zajímavý stíhací stroj ■ U.S. Navy 
Santorin SV 30 J. Horáka z Jičína (obr. 3). 
Model v kachním provedení s tlačným mo
torem Titan ZG 62 (objem 62 cm3), s ladě
ným výfukem vlastní konstrukce a dřevě
nou vrtulí Misterka (480/350). Laminátový 
trup a nosné plochy jsou z polystyrenu po
taženého dýhou. Rozpětí 1900 mm, délka 
2600 mm, hmotnost 15000 g, RC soupra
va Graupner JR-8310. Pomocí 10 serv 
Hitec 422 jsou ovládány V, S, Q, „kachní" 
plocha, motor a podvozek. Každá plocha 
je ovládána vlastním servem, čímž je 
umožněno maximální využití mixů soupra
vy. Trikotový příďový zatahovací podvozek 
vlastní konstrukce je osazen hydraulickými 
tlumiči a odpružen vinutými pružinami (pří
ďová noha s dvěma koly). Pohledný model 
spolehlivě létá veškerou akrobacii.

Ing. M. Stoup z Prahy 4 zalétl se svým 
hornoplošníkem Citabria Freestyle ímpo-

Sedmý „Jeť mítink v Klatovech, resp.
na letišti v Bezděkově, dával tušit, že 

návštěvníci (23. - 24. 5.) shlédnou novinky 
z oblasti méně známých modelů poháně
ných pulzačními a proudovými motory.

Přítomné modeláře i návštěvníky přivíta
lo proměnlivé a poměrně chladné počasí, 
ale také dobrá organizace ze strany po
řadatelů z klatovského Modelklubu. 
Připraven byl rozsáhlý program exhibičního 
létání špičkových modelářů, mezi nimi 
i mistrů světa 1997 kateg. F3D bratří 
Malinů, kteří předvedli svůj vítězný model

pro závod kolem pylonů. Plánovaná velká 
účast zahraničních modelářů s modely po
háněnými pulzačními a proudovými motory 
byla poněkud „narušena" neúčastí němec
kých modelářů. Situaci zachraňovali ra
kouští modeláři T. Geissinger (pilot) 
a S. Andreas (mechanik) s modelem 
Sagittario-Pulso (viz snímek na titulku č. 
7/98). Nezapomenutelný byl jejich exhibič- 
ní let, který se uskutečnil za účasti „po
mocných mechaniků", členů pořadatelské
ho klubu. Rádiem řízený model spolehlivě 
startoval ze země, ve vzduchu s ním pilot 
prováděl téměř všechny obraty v rychlosti 
přes 300 km/h, velmi atraktivní byly spo
lehlivě zvládnuté průlety v letové hladině 
jednoho metru, doprovázené charakteris
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zantním způsobem veškerou akrobacii. 
Kromě toho předvedl vlečení větroně o roz
pětí 2500 mm a výsadek figurky parašutis
ty o velikosti 200 mm. Při správném úhlu 
pohledu byla autentičnost předvedených 
akcí dokonalá. Rozpětí 2500 mm, délka 
1400 mm, hmotnost 7500 g, motor Titan 
ZG 38 cm3. RC soupravou Futaba F14 se 
ovládá V, S, Q, M (motor) a vypínač pro vlek 
větroně a vysazení parašutisty. Pro kon
strukci byly použity konvenční materiály, 
balza, překližka, potahový papír, pro potah 
křídla fólie Oracover, podvozek je klasický 
s ostruhovým kolečkem. Pohled na model 
při startu s parašutistou je na dalším sním
ku (obr. 4).

Zdařile provedený model Scheider 
Extra 230 postavili otec a syn Matouškovi 
z Lubů podle konstrukce a plánku p. 
Misterky. Rozpětí 2100 mm, délka 1700 
mm, hmotnost 8000 g. Pro stavbu bylo 
použito smíšené konstrukce - celobalzový 
trup, křídla z polystyrenu a dýhy, potah fólií 
Oracover, podvozek pevný dvoukolý, motor 
tuzemské výroby ROTO 35 cm3 se žhavicí 
svíčkou. RC souprava Graupner MC 15 ( 
serv Hitec 700 VB). Řízeny jsou V, S, Q a M. 
Vzhled modelu a obdiv vnučky Nikolkyje vi
dět na snímku (obr. 5).

z Rakovníka postavil 
V. Zálesák z Prahy, 
člen LMK Rakov
ník. Konstrukčně jde 
o celolaminátový

->·ν-

trup provedeny vcelku s kormidly, křidlo je 
z polystyrenu potaženého dýhou a papí
rem, povrch dokončen barvami Humbrol, 
zatahovací podvozek pneumaticky odpru
žen. Rozpětí 1780 mm, dělka 1100 mm, 
hmotnost 7100 g. Dvoulistá vrtule Forte 
(16x8“) v mohutné přídi modelu je poháně
na dvoudobým vzduchem chlazeným jed-

Jediným modelem se skutečným prou
dovým motorem byl letoun P. Stejskala 
z PIVP Modell klubu Lipence. Model zatím 
nebyl „funkční", což bylo - s ohledem na 
zajímavé technické pojetí - ke škodě věci. 
Proudový modelářský motor byl postaven 
podle dokumentace německého konstruk
téra z koupených i vyrobených dílů. Z tech
nického hlediska jde o novinku o které se 
u nás zatím psalo málo. Velká je bohužel 
pořizovací cena motoru, cca 50 000 Kč. 
Detailní provedení modelu a motoru je na 
dvou snímcích (obr. 6 a 7).

Předvedena byla také polomaketa ame
rické stíhačky P-47D Thunderbolt (obr. 8), 
kterou z polotovarů od ing. M. Černocha
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noválcem Thunder Tiger 20 cm3 - GFS, RC 
soupravou Futaba FC18 jsou ovládány V, 
S, Q, M a podvozek. Létání bylo po oba 
dva letové dny provázeno i několika havári
emi. Jedna havarovaná stíhačka, jejíž dmy
chadlo je poháněno spalovacím motorem, 
se po selhání RC ovládání zřítila na letovou 
plochu. Na snímku (obr. 9) je vidět zlom tru
pu za pilotní kabinou. Závěrečnými lety nej
lepších modelů a novinek se v neděli přiblí
žil konec podívané. Diváci měli možnost vi
dět množství - více či méně zdařilých - mo
delů při pěkně provedených letech, avšak 
modelů s pulzačními nebo proudovými mo
tory (vzhledem k názvu akce) bylo málo. 
Zbývá naděje, že příští rok to bude lepší. 
Pořadatel však situaci zvládl výborně a je

Stíhačka MiG 21 se sejmutým motorovým 
krytem poháněná německým dmychadlem 
Wemotec (upraveno z elektropohonu), kte
ré je poháněno motorem MVVS 3,5 GFS. 
Rozpětí 600 mm, délka 1015 mm, hmot
nost 1400 g, laminátový trup, celobalzová 
křídla, RC souprava Futaba ovládá V, 
S a M. Postavil V. Brož z MK Rokycany.

nutno mu vyslovit dík za dobře zorganizo
vanou modelářskou podívanou. Můžeme 
mu popřát pevné nervy při uspořádání roč
níku 1999.

Václav Stejskal
Foto: autor

SAN MARCOS, Ca - II

i maketové RC doplňky 
1:32 až 1:4 
(motory, kulomety, 
podv. kola, piloti)

STANDARD

•  křty 1:72
(C-46 Commando, Boeing 247, 
Martin B-10B, Gama a další)

•  křty 1:32
(P-35, Sparrowhawk, Caudron, 
Gee Bee, Wedell-Williams a další)

•  křty 1:48 (Autogiro, Fold Fliwer 
a další)

•  kity 1:87 / HO 
(stavebnice US aut - 25 typů, 
budov, skladů a letadel)

/VHNIFOiW y
Česká republika

VÝROBA AUTOMOBILOVÝCH A ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

*LISOSTFSIK P A /P S /A B S
* VÝROBA VACU BLISTRŮ
* LAKOVÁNÍ (série od 100 ks)
* TAMPONPRINT (od 100 ks)

SRC
„ autodráhové modely 

T?Ýq J SRC - Škoda Favorit 
Racing, Policie ČR, 

Škoda Pick-up FREE STYLE 
a další. Motory, disky, pneu 
a další doplňky a náhradní díly

(určeno pro autodráhy EUROPA CUP)

HO
HO železniční modely - ná
kladní otevřené a zavřené 

vagony ČSD, DR, DB, lokomotivy 
T 334/710 „rosnička" v několika ver
zích (viz katalog)

o°tL #0,-f  <ίj  lúř?iiá3J “SCS42<

(MODEL s.r.o. - výhradní distributor)

GOl
v a

Kiibelwagen 
Schwimmwagen 
Willys Jeep 
Halftrack

1:24
(20 typů)

ČESKÁ
AUTODRÁHA

PŘESNÉ MODELY 
PRO SBĚRATELE

•  autodráhy „90“ s napáječem
a s novými pistolovými obvladači

•  7 typů závodních aut

osmička
JUNIOR

> široký sortiment rozšiřujících a servisních 
dílů (ovladače, kartáčky, 3 druhy pneu, 
motory, zatáčky, zúžení, křižovatky, 
reklamní sady a panely - celkem 40 položek)

(MODEL s.r.o. - autorizovaný distributor)

HO I

HERSTAL, BELGIE

LIMITOVANÉ SÉRIE
(lepty, kinematika, potisk)'

5001 Eas DR (by Lima) - gondola
5002 Eas DR gondola „sgraffiti“

8711 SNCF rychl. „WASTEELS“
8712 SNCF rychl. DEF REFECTOIRE

8811 SNCB (by Rivarossi) „BRAMBLES11 
8806 SNCB (by Jouef) DINING CAR

r r r  i  i  i ·  i

8317-D/Z/FS 61 83 95 - 90 116 - 7

8319-BH/Z/FS 61 83 28 - 90 007 - 0

PLUS NOVINKY 1998 podle 
aktuální nabídky (série cca 200 ks)

(MODEL s.r.o. - exclusivní distributor ČR a SR)

/143CEL
PLZEŇSKÝ MODELÁŘ

SPOL. S R.O.
•  obchodní oddělení, Kollárova 34, 301 21 Plzeň. TEL.: 019 - 7235590, FAX: 019 - 7220727 i
•  velkoobchod - zboží zasíláme na dobírku, PPL, přímé závozy, dodací lhůta ca 7 dnů

•  širokosortimentní prodejna, 10 000 druhů zboží, zásilková služba, poradenství
•  PO-PÁ 9-18, SO 9-12, Kollárova 32, 301 21 Plzeň, TEL./FAX: 019 - 7220727 1

RC sortiment:rtiment: a

robi I
ROBBE-FUTABA
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lín 381 patřil v minulosti k našim nejrozšíře
nějším letadlům. Jeho předchůdci - Zlín 

181 a Zlín 281 - se lišili použitým motorem. 
Dvousedadlový dolnoplošník smíšené kon
strukce Z 381 sloužil jak vojenskému letectvu 
v jeho učilištích, tak v aeroklubech. Pro své vý
borné letové vlastnosti a nenáročnou údržbu 
byl mezi piloty a mechaniky velmi oblíben. Na 
této oblibě měl nesporně podíl i výborný a spo
lehlivý motor Walter Minor 4-III o výkonu 77 kW 
(105 k). Typu 381 bylo vyrobeno celkem 314 
kusů. Základní technická data: rozpětí 10,6 m, 
délka 8,06 m, výška 2,05 m, nosná plocha
13.5 m2. Prázdná hmotnost 495 kg, vzletová 
hmotnost 800 kg. Maximální rychlost 205 
km/h, cestovní rychlost 182 km/h, přistávací 
rychlost 70 km/h, stoupavost 4,65 m/s, dostup 
5800 m, dolet 960 km.
K STAVBĚ
(neoznačené rozměry v mm):

Stavbu si urychlíme a usnadníme zhotove
ním šablon všech dílů modelu (zveřejněný plá
nek je ve skutečné velikosti).
TRUP 1 vyřízneme modelářským odlamovacím 
nožem nebo čepelkou ze středně tvrdé balzy tl,
3.5 (příp. zbrousíme z tl. 4). Zabrousíme jej na 
přesný tvar a jemným brusným papírem obou
stranně vyhladíme. Zleva na předek trupu přile
píme hlavici 5, kterou jsme vyrobili z balzy tl. 10. 
Po zaschnutí lepidla do ní pečlivě vyvrtáme 
otvor pro pouzdro hřídele vrtule 9. Pozor na 
dodržení sklonu hřídele - 3 °! Do zadní části tru
pu zleva zatlačíme a zalepíme epoxidem zadní 
závěs gumového svazku 10. Svrchu jej ještě 
pojistíme obdélníčkem 11 z překližky tl. 1. Za 
pomocí lupenkové pilky zhotovíme v trupu zá
řezy pro křídlo, VOP a ostruhu. Řežeme co nej
přesněji, abychom dodrželi úhly seřízení (křídlo 
+ 3 ” , VOP 0 °).
KŘÍDLO 2 po vyříznutí čepelkou nebo ostrým 
nožem zabrousíme na přesný tvar a jemným 
brusným papírem oboustranně vyhladíme. 
Náběžnou a odtokovou hranu zaoblíme. Žeb
ra 6 jsou z balzy tl. 3, žebra 7 z tvrdší balzy tl. 
4. Křídlo uprostřed rozřízneme, v prstech pro
hneme a podle stavebního výkresu na něj ze
spodu přilepíme všechna žebra. Kořenová 
žebra 6 po zaschnutí lepidla zbrousíme do 
úkosu a obě poloviny křídla slepíme do vze- 
pětí. Dbáme na to, abychom dodrželi vzepě- 
tí udané na plánku. Z důvodu zpevnění nale
píme zespodu na střed křídla proužek papíru. 
Nakonec přilepíme ke křídlu podle stavebního 
výkresu vyvažovači plošku 2a z balzy tl. 1 (až 
po sestaveni).

OCASNÍ PLOCHY. Směrovku (SOP - svislá 
ocasní plocha) 4 a výškovku (VOP - vodorovná 
ocasní plocha) 3 vyřízneme z co nejlehčí střed
ně tvrdé balzy tl. 1. Jemným brusným papírem 
ocasní plochy z obou stran vyhladíme a po ob
vodě zaoblíme. Vyvažovači plošku 3a z balzy tl. 
1. přilepíme jen k levé polovině výškovky. 
Plošku směrového trimu 4a z balzy tl. 1 přilepí
me ke směrovce.
PODVOZEK. Nohy hlavního podvozku 13 
ohneme z ocelového drátu průměru 1. 
Zadlabeme je a epoxidem zalepíme do předem 
zhotovených otvorů v žebrech 7. Plastiková 
kola 14 o průměru 20 zakoupíme v modelářské 
prodejně. K výrobě ostruhy 15 použijeme oce
lový drát průměru 0,6. Ostruhu vetkneme a za
lepíme epoxidem do zadní části trupu, ostru
hové kolečko 16 má průměr 10.
POHONNÁ SKUPINA. Vrtuli 12 o průměru 150 
můžeme použít z kompletu Igra 150. 
Epoxidem do hlavice zalepíme pouzdro hřídele 
vrtule 9. Jakmile lepidlo zaschne, prostrčíme 
pouzdrem zezadu hřídel vrtule 8 , na který ze
předu navlékneme korálek nebo třecí podlož
ku. Nasuneme vrtuli, konec hřídele ohneme 
v plochých kleštích do pravého úhlu a přeby
tečný drát odštípneme. Z drátu průměru 1 
ohneme zadní závěs 10 pro gumový svazek. 
Polomaketu Z 381 pohání gumový svazek slo
žený ze tří vláken gumy průřezu 3x1. 
Americkou gumu Tan 2, která je nejvhodnější, 
zakoupíme v modelářské prodejně. Jestliže bu
dete natáčet svazek rukou, bude jeho délka 
shodná se vzdáleností obou závěsů. Pokud 
pro natáčení gumového svazku použijete ma

lou ruční vrtačku (zvýší se tím podstatně výko
ny modelu), bude gumový svazek asi o 30 % 
delší než je vzdálenost závěsů. Převodový po
měr vrtačky by měl být asi 1:4 až 1:5. Svazek 
je bezpodmíněčně nutné před létáním namazat 
ricinovým olejem. Pokud jej nemáte, lze v nou
zi k mazání svazku použít dětský olejíček. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Všechny díly modelu 
natřeme dvakrát vrchním lesklým nitrolakem 
nebo zaponem. Každou vrstvu laku přebrou- 
síme jemným brusným papírem. Z hmotnost
ních důvodů ponecháme model v barvě bal
zového dřeva. Drobné barevné doplňky zho
tovíme barevným potahovým papírem nebo 
barvami na plastikové modely. K naznačení 
imatrikulace je výhodné použít suché obtisky 
Propisot. Pohyblivé plochy a otvory pro vstup 
chladicího vzduchu do motoru naznačíme rý- 
sovacím perem.
SESTAVENÍ. Do výřezu v zadní části trupu za
suneme a zalepíme VOP. Na zadní část trupu 
přilepíme SOP a do výřezu v trupu křídlo. 
Během sestavování modelu je nutné neustá
le kontrolovat kolmost a souměrnost!
LÉTÁNÍ. Po zavěšení gumového svazku nej
prve zkontrolujeme polohu těžiště modelu. 
Pokud nesouhlasí s údajem na stavebním 
plánku, dovážíme model olovem 17, které 
zadlabeme a zalepíme epoxidem do hlavice 
5 co nejblíže ke středu trupu. Před prvním 
letem ještě doma zkontrolujeme souměr
nost modelu. Pro první let si vybereme den, 
kdy je bezvětří nebo jen slabý vánek. Při 
prvním letu natočíme jen asi 100 otáček 
a model vypustíme. Pokud houpe, nebo na
opak strmě klesá, napravíme to přihnutím 
VOP. Směr letu seřizujeme přihýbáním SOP. 
Další korekce letu (pokud je to nutné) pro
vádíme naříznutím křidélek na koncích obou 
polovin křídla. Jestliže se nám např. model 
v levé zatáčce utahuje, přihneme levé kři
délko dolů a pravé nahoru. Jakmile model 
seřídíme, křidélka zalepíme lepidlem. Oba 
prototypy byly seřízeny do levé zatáčky. 
Pokud jste postavili model pečlivě a o malé 
hmotnosti, budete překvapeni dobrými leto
vými vlastnostmi, výkony a realitou letu této 
polomakety.

Jiří Plaček
Konstrukce, výkres, foto : autor
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Soustředění před startem.

ořádání mistrovství ČR v jedné z na
šich nejúspěšnějších modelářských 

disciplín (F1E - svahové kluzáky řízené 
magnetem) se letos ujal Modelářký klub 
z Kostelce nad Orlicí, za místo konání byl 
vybrán jeden z dříve nejvyhledávanějších 
„magnetářských” terénů - Králíky. Jenže 
lecos se změnilo a jak již to bývá, v ne
prospěch modelářů. Na svazích u klášte
ra a u Červené Vody již hospodaří sou
kromníci a tak pro modelářské vyžití zů
stal jen svah u Dolní Lipky. Pěkný, pokud 
ovšem vane ten správný vítr. Jak již tuší
te, ten „správný” právě nevál. Chladný ví
tr vanoucí po svahu o rychlosti 5 až 6 
m/s, zanášející modely nad vesnici a stro

my, nebylo zrovna to 
pravé ořechové.

Leč přesto do 
prvního kola nastou
pilo 17 modelářů 
včetně dvou juniorů, 
aby se poprali nejen 
s nepříznivým poča
sím, ale i se soupeři. 
Dvoudenní soutěž 
vypsaná na 10 kol 
měla totiž spolu 
s mezinárodními 
soutěžemi, pořáda
nými o čtrnáct dní 
dříve na Rané, roz

hodnout nejen o složení reprezentačního 
družstva na letošní ME v Polsku, ale 
i o širším družstvu pro rok 1999.

Popisovat průběh jednotlivých kol by 
bylo zbytečné, navíc jsem neměl ani pří
liš času na pozorování soupeřů. Byl to 
prostě boj s nepříznivými podmínkami, 
často proložený sundáváním modelů 
nebo jejich zbytků ze stromů a v průbě
hu třetího kola zpestřený deštěm. Jen 
naše rodinná bilance: Každý dvakrát na 
stromě, jeden model na odepsání, dru
hý opravit půjde, ztráta dvou řízení. Leč 
přes to bylo prvního dne odlétáno šest 
soutěžních kol (vzhledem k podmínkám) 
s vyhlášeným maximem 180 s. O nároč
nosti svědčí i to, že bylo za celou soutěž 

nalétáno jen 13 ma
xim z celkového 
počtu 103 měře
ných startů.

Druhý den pro 
změnu vítr do zad 
obtékal svah z dru
hé strany, navíc ješ
tě zesílil. Modely 
však mohly létat do 
relativně lepšího 
a přehlednějšího te
rénu. Dlouho se 
však jury v čele 
s A. Tvarůžkou roz
hodovala zda vůbec 
létání zahájit. Leč 
nakonec rozhodnu
to, že ano. Do 7. ko
la nastoupilo již jen 7

soutěžících. Ostatní opravdu tvrdé pod
mínky - osobně již dlouho nic podobného 
nepamatuji - bucf odradily, nebo již neměli 
s čím soutěžit. Jelikož vítr občas přesa
hoval hranici 9 m/s, bylo zahájení kola ně
kolikrát odloženo, ale nakonec se jej po
dařilo odlétat. Vyhlášené maximum činilo 
jen 120 s. Obdobná situace byla i v 8. ko
le, kdy vítr po dlouhé chvíle přesahoval 
i hranici 15 m/s. Přesto se však využilo je
ho přechodného zeslabení a 8. kolo bylo 
také otevřeno a odlétáno. Maxima však 
nedosáhl nikdo. Dále to již opravdu neš-

Bohusiav Rýz ml. se svým „magnetem".

lo. No a jak vše dopadlo? Po sedm kol 
vedl v seniorech R Doupovec. V posled
ním kole však jeho model nalétl do stro
mu a tak se mistrem republiky stal - mů
žete hádat kdo - no ano R. Musil. Druhý 
tedy skončil F. Doupovec, třetí místo ob
sadil V. Zima, čtvrté L. Matýska a páté
I. Crha. I v juniorech zvítězil tentokrát 
V. Musil před M. Doupovcem. Poháry 
a diplomy byly rozdány na místě a jelo 
se domů opravovat poškozené modely 
a případně stavět nové.

Reprezentační tým ČR pro letošní ME 
(Polsko, Muszyna - 28. 9. až 3. 10.) má 
tedy toto složení: Senioři - R. Musil, 
F. Doupovec, V. Zima, náhradník I. Crha. 
Junioři - V. Musil a M. Doupovec (o pří
padném třetím ještě není definitivně roz
hodnuto). Popřejme jim aby zalétali 
alespoň tak dobře, jako loňské družstvo 
na MS.

Fr. Doupovec, LMK Brno III
Foto: L. MatýskaFrantišek Doupovec (vlevo) vybojoval 2. místo.

MODELL & 
HOBBY 98
L I P S K O
1 5 . -1 8 .  října

VELETRH STAVEBNIC 
MODELŮ ŽELEZNIC 

A VÝTVARNÉ TVORBY

URČENO
MODELÁŘŮM
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Autor článku s modelem typu Wakefield G-54 se kterým létal na mezinárodní soutěži 
v Moskvě v roce 1954. Tento model byl také použit jako záložní při MS 1955 v Německu 
(Finthen).

V dnešním světě nás obklopuje řada vše
lijakých zkratek charakteru většinou 

nemodelářského, ale i takových, které mají 
s modelářstvím co činit. Zkratka SAM je 
jednou z nich a znamená Society of 
Antique Modelers, tedy sdružení modelářů 
zabývajících se stavbou a létáním historic
kých modelů. Sdružení SAM vzniklo v USA 
v roce 1962. U kolébky stáli Lee Freeman, 
John Pond a Martin Schindler. Hnutí se 
rychle rozšířilo do všech 50 států Unie, 
Kanady, Anglie, Itálie, Švédská, Německa 
a dalších států. Je to logické, všude bylo 
vhodné podhoubí. Modelář je v podstatě 
tvor nezničitelný a i když stárne a fyzicky 
nestačí na stálé proměny pravidel FAI, těž
ko jej někdo může přesvědčit a přinutit aby 
přestal s modely létat. Tak vzal s povdě
kem, že tomu, co sám cítil dal někdo rá
mec, kterému rozuměl a který ho těšil.

V roce 1991 byl i u nás založen SAM 
a dostal číslo 78. Jeho prezidentem se stal 
Jaroslav Rybák ze Svitav. Rok poté u nás 
vznikl ještě SAM 95-Bohemia, jeho prezi
dentem byl zvolen Jiří Balej ze Švermová 
u Kladna. SAM 95-Bohemia má souvislost 
s MS maket 1992 v Muncie, v USA, kde 
jsem působil jako hlavní rozhodčí pro 
upoutané makety (F4B). Po mistrovství 
jsem byl pozván do kolébky létání s histo
rickými modely - do státu California. Na 
probíhajícím mistrovství USA jsem se set
kal i s tehdejším prezidentem tohoto hnutí 
Jim Adamsem a projednal s ním možnosti 
založit v ČR ještě jeden klub SAM. Jim si 
zprvu myslel, že na tak malý stát by byly 
dva kluby trochu moc, ale nakonec nám 
pomohl SAM 95-Bohemia ustavit. O dva 
roky později Jim Adams - čestný člen na
šeho sdružení - přiznal, že jsme za tu do
bu dokázali víc, než očekával a líbí se mu 
náš časopis „Informační listy” , a hlavně

plánky a fotky jako důkaz úspěšné aktivity. 
V listopadu 1992 byl po upřesnění stanov 
registrován u ministerstva vnitra i SAM 95 
se sídlem na letišti Aeroklubu Kladno. 
Zatímco SAM 78 se převážně zabývá vol
ně létajícími modely a ustavil také sekci 
sběratelů historických motorků pro mode
ly, SAM 95 se zaměřuje jak na modely vol
né, tak na modely rádiem řízené. Nemá ale 
sekci historických modelář, motorů. Vznik 
druhého klubu SAM viděli mnozí jako zby
tečné tříštění činnosti, aiečas uKázai. že při 
dobré vůli se mohou oba kluby doplňovat 
a došlo k mnoha užitečným dohodám.

SAM 78 vydává časopis „Zpravodaj” (for
mát A4) asi 4x do roka - dodnes bylo vydá
no 42 čísel, SAM 95 vydává šestistránkové 
„Informační listy” , také na formátu A4. 
Výtisky jsou pouze pro členy SAMu zdarma, 
náklady jsou v obou případech hrazeny 
z členských příspěvků.

V USA je klubů SAM podle posledních 
informací celkem 91. V ostatních zemích 
je organizováno klubů 19, celkem tedy 
110 sdružení nebo klubů v celém světě. 
Pokud je nám známo, vydává řada klubů 
svoje vlastní periodika. Např. anglický 
SAM 1066 vydává měsíčník „Clarion” , 
Němci „Antik Rundschau” , Australané 
„Duration Times” , kalifornský SAM 27 
„Antique Flyer” , ve Švédsku vychází 
„Oldtimer” , v Itálii „Aquillone” , od letoška 
mají obdobné periodikum i Dánové, 
„Oldtimer Modelflyverne” . Americký - aby
chom tak řekli „ústřední” - SAM vydává 
měsíčník SAM SPEAK (na rozdíl od 
našich xeroxových kopií) tiskem. S těmito 
redakcemi si vyměňujeme časopisy. „Čes
komoravský” bulletin „Informační listy” 
SAMu 95 vychází od začátku činnosti, tj. 
od ledna 1993. Ročně se vydává 7 čísel. 
Mimo naší republiku jsou zasílány „I.L.” ta

ké do Austrálie, Dánska, Francie, Itálie, 
Japonska, Kanady, Německa, Rakouska, 
Švýcarska, Švédská a USA. Důvod, proč 
vlastně hnutí SAM vzniklo a je dnes rozší
řeno do celého světa je všude zhruba stej
ný. Fyzické možnosti stárnoucích modelá
řů nemohou zákonitě stačit na soutěžní lé
tání oficiálních kategorií FAI. Všechno má 
svůj čas a prostor, řekl kdysi dávno kdosi 
moudrý. Odešly sily a schopnost naběhat 
kilometry terénem, ale ani trochu se ne
zmenšila láska a radost z létání s modely. 
Nalétané sekundy či body už nejsou tím 
rozhodujícím kritériem, létání dostalo jiné 
dimenze. Ostatně dnešní dědečkové 
a mnohdy ani tátové dnešních odrostlých 
kluků už na tom nejsou ani zdravotně tak, 
jako před 50 léty. Tohle vše asi byly důvo
dy, proč vzniklo „hnutí SAM”. A dost by 
vás překvapilo, kolik je mezi těmito mode
láři bývalých plachtařů a pilotů, nejen 
u nás. Všude to bylo ale trochu jinak. 
Zatímco v USA a některých zemích se 
modelařilo i přes válku, u nás v této době, 
jen tak na divoké noze. Aerokluby a také 
Masarykova Letecká Liga (MLL) byly ne
prodleně po okupaci v roce 1939 zrušeny 
a činnost zakázána. Z toho důvodu šel 
v každé zemi vývoj trochu jinak. V USA je 
řada motorových kategorií vázána na urči
té typy motorů. Jednak proto, že se dost 
dochovaly, ale především proto, že celá 
řada je jich dále vyráběna. Jako třeba mo
tory Ohlson, McCoy, Brownjunior, 
Torpedo a jiné.

V USA a řadě zemí, kde to vyhovuje 
(z části Anglie a Austrálie) byly modely roz
děleny do skupin dle věku: a) modely po
stavené (lépe řečeno konstruované) před 
rokem 1939 jsou ve skupině „Antique” , b) 
modely z let 1939 až 1942 jsou „Oldtimer” , 
c) modely po tomto datu patří do skupiny 
„Vintage” . U nás (pro SAM 78 i SAM 95) je 
limitním datem pro historické modely rok 
1954. Díky výše zmíněným okolnostem 
nešlo „doslovně"; použít mezinárodní roz
dělení, museli jsme si podmínky pro létání 
upravit. Jedno však zůstalo - radost ze 
stavby i letu i pro ty dříve narozené.

A tak až se někdy dostanete na letiště, 
či jiný plácek, kde krouží bachraté větroně, 
dnes mnohdy i řízené rádiem, či motorové 
kabiňáčky nebo víc než plnoštíhlé modely 
na gumu a uvidíte modeláře, jak jsou z le
tu těchto modelů u vytržení, těžko možná 
pochopíte, že nejde o běžné soutěžní mo
dely dnešní doby. Ne, jsou tu dva různé 
světy, mezi nimiž leží možná půlstoletí.

Napadá mě slogan, který jsem četl před 
desítkami let v anglickém časopise 
Aeropmodeller: „Cover the World with 
Aeromodelling” (Pokryjte svět leteckým 
modelářstvím). Za těch 65 let, co v letec
kém modelářství pracuji, jsem poznal de
sítky přátel, mluvících jistě deseti jazyky - 
a všichni si náramně rozuměli. Takže něco 
na tom starém úsloví určitě bude.

To, že plánky československých modelů 
z našich „Informačních listů” přetiskly ča
sopisy z Anglie, USA, Austrálie, Švédská, 
Dánska, a také z Německa, svědčí o tom, 
že naše práce je uznávána a nehrajeme ni
jaké druhé housle.

Radoslav Čížek, SAM 95-1 
Foto: archiv autora
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Vítěz oldtimerů v Chropyni ing. Lubomír 
Koutný z LMK Brno 4 s hlavní cenou (viz 
článek v č. 9/98).

Téměř ihned se Petru Koutnému podařilo zalétnout maketu hydroplánu (Moř) REP 11 
z roku 1914.

LABSKÝ POHÁR

LMK Pardubice pořádá každoročně 
z jara, většinou kolem Velikonoc, velkou 
a hezkou soutěž halových modelů kate
gorií H-hal, M-oř, M-pist, V rámci této 
„velikonoční” soutěže je vždy vyhlášena

další speciální soutěž pro hydroplány 
(makety s plováky) nazvaná „Labský 
pohár” .

Představme si tedy to, co  se připravu
je na rok-1999.

Zatím se vždy létalo v pěkné, ale m en
ší hale „U Kostelíčka” . Na příští rok však 
pořadatel slibuje zajistit velkou halu zim 
ního stadionu s výškou stropu 20 m! 
V takovéto hale lze očekávat m im ořád
né výkony. Aby byla účast maket hydro- 
plánů na „Labském  poháru” co  možná 
největší, bude při obdobné soutěži 
v Lomnici u Tišnova (cca dva týdny před 
Pardubicemi) vypsána zvláštní cena pro 
m odely Moř, které představují hydroplá
ny připravené pro „Scheiděrův pohár” 
(Mezinárodní soutěž pro skutečná leta
dla - hydroplány, viz článek v M o+M o 
6/98) do roku 1914 včetně.

O termínech vás budem e samozřejmě 
včas informovat, ale zájemci o start 
v  „Scheiderově” a „Labském  poháru” by 
si měli pospíšit se stavbou nových m a
ket hydroplánů (Moř) tak, jak to  udělala 
rodina Koutných z Brna.

-RE-
Foto: autor

M R K

Nový, hezky létající hydroplán kateg. Moř, MORANE „Roland Garros” ročník 1913. 
Postavil ing. L. Koutný.

Nová modelářská predajňa Vam ponúká:
s ta ve b n ice  m o d e lo v  lie tad ie l, a u to m o b ilo v  a  lodí, RC 
súpravy F u taba , serva, akum u lá to ry , konektory , na- 
b íjačky, ba lzu , listy, le p id la , laky, pa livo , el. reg u lá to ry  
JETI, sp, m o to ry  MVVS, MDS, ENYA, na že h lo va c ie  fó lie  
O racove r, Superfilm  a  další m odelářský m ate riá l.

Vyskúšajte našú zásielkovú službu!!!
MVVSLaurinsáka 17,

Bratislava 821 07 
tel.: 0905 643 389, fax: 281 361 
Po.-Pia. 9.00 - 18.00 So. 9.00 - 12.00 l  m odels

l i

JR MODELS
VÝROBA A  PRODEJ LETECKÝCH MODELŮ MODELÁŘSKÁ PRODEJNA

Ing. Jan Rumreich Hana Zapletalová
679 22 Šebrov 113 602 00 Brno, Veveří 109
Tel./fax: 0506/43 16 11_________ Tel./fax: 05/4121 7654

V y ž á d e j t e  s i k o m p l e t n í  k a t a l o g  a  c e n í k  n a š ic h  m o d e lů  a  p ř í s lu š e n s t v í .

PŘEHLED NAŠICH VÝROBKŮ
MAKETY: P0L0MAKETY: SPECIÁLNÍ MODELY: VĚTRONĚ (E-VĚTR0NĚ):
CAP 232, SUPERSTAR, LIGHTNING P38, EXTRA 300, ESCAPER (F3A), FUN-FLY, REGENT, BLUE ANGEL,
MOSQUITO, ZLIN 242, DISCUS, CESSNA SKYMASTER, DIABLOTIN, EASY-FLY, FENIX, HANDSEL, RAPID,
HABICHT, GROB G109, ISLANDER BN2, CRI-CRI, TRENER AKRO, EXTASI, DISCUS, HANDSEL SUPER
HELIO COURIER, ULTIMATE B-25 MITCHELL, BD-5J, VIVAT RUMFAL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CESSNA SKYMA STER
Rozpětí...........................  1260 mm
D é lk a .............................  900 mm
H m otn ost............... 1320 g
M o to r....... .............. 2x Speed 400
Aku ........................  7x 1700 mAh
Profil ......................S 3021Φ
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#

odel Aerobic byl navržen tak, aby 
splňoval podm ínky nedávno vznik

lé halové kategorie, založené Pavlem 
K likarem z Prahy. Připomeňme stavební 
pravidla: maximální rozpětí 280 mm, 
max. délka (i s vrtuli") 305 mm, největší 
hloubka křídla 70 mm, plocha výškovky 
nejvíce 35 % plochy křídla, maxim, prů
měr vrtule 203 mm, největší vzdálenost 
závěsů svazku 127 mm, vrtule i trup 
pouze z plné balzy, žádné výztuhy, po 
tah papírem či fólií, minimální hm otnost 
bez gumy 0,89 g.
K STAVBĚ (neoznačené rozměry v mm): 

Pozn. Konstrukce modelu je lepena 
zředěným lepidlem Kanagom, potahový 
papír zředěným lepidlem Herkules nebo 
lepicím lakem.
KŘÍDLO. (Pozn. Na připojeném výkresu 
v měřítku 1:2.) Na výkresu (v měř. 1:1) 
chráněném tenkou čirou fólií opatrně při
chytíme tenkými (např. entomologickými) 
špendlíky nebo malými závažími náběž- 
nou a odtokovou lištu z pevnější balzy 
1x1. Z tenkého hliníkového plechu nebo 
z překližky vyrobíme šablonu A, podle níž 
vyřežeme z lehké balzy tl. 1 prohnuté 
pásnice žeber pro křídlo. Upravíme jejich 
délku a vlepíme je podle výkresu mezi 
náběžku a odtokovku. Dbáme na jejich 
správnou polohu, levá polovina křídla je 
delší. Po zaschnutí lepidla kostru oddělí
me od fólie, v místech „uší” opatrně na
řízneme a konce zvedneme do požado
vaného vzepětí (viz pohled zpředu) a za
lepíme. Na levém uchu je pozitiv 3 mm. 
OCASNÍ PLOCHY stavíme obdobně, 
z lišt 1 x1 , pásnice výškovky a spodní díl 
směrovky vyřízneme rovněž podle šablo
ny A. Vše slepíme a po zaschnutí oddělí
me od ochranné fólie.
Křídlo, výškovku (VOP) a směrovku (SOP) 
potáhneme co nejlehčím kondenzátoro
vým papírem. Křídlo a VOP shora, SOP 
z levé strany. Potah lepíme zředěným 
Herkulesem nebo lepicím lakem. 
Můžeme samozřejmě použít i fólii obdob
né hmotností, vhodné lepidlo musíme 
předem vyzkoušet.

TRUP. Lištu 1 tvořící přední část trupu vy
řízneme z pevnější balzy na průřez 2x3,5. 
Ocasní část 2 zhotovíme z lehké balzové 
lišty 2x2, dozadu se ztenčující až na 
1,5x1. Zadní závěs gumového svazku 
ohneme z ocelového drátu o průměru 
0,5, vetkneme jej a zalepíme na konec 
trupu 1. Ložisko 3 vystřihneme z hliníko
vého plechu tl. 0,7, ohneme do tvaru 
podle výkresu a vyvrtáme nebo prorazíme 
dva otvory o pr. 0,6 pro hřídel. Střední díl 
vrtule 4 zhotovíme z tvrdé balzy 2x2, oba 
konce zbrousíme dokulata a uprostřed 
vyvrtáme či propíchneme otvor o pr. 0,5. 
Hřídel vrtule je z ocelového drátu pr. 0,5. 
Na konci ohneme háček pro zavěšení 
svazku, na který je vhodné navléci kousek 
tenké bužírky. Hřídel prostrčíme ložiskem, 
nasuneme malý korálek nebo teflonovou 
podložku a střed vrtule. Hřídel vpředu 
opatrně kleštěmi s úzkými čelistmi zahne
me do pravého úhlu, odstřihneme přeby
tečnou část a zalepíme ke středu vrtule 
vteřinovým lepidlem. Vrtulové listy 5 vyříz
neme z lehké balzy tl. 0,8 a směrem ke 
koncům je ztenčíme na tloušťku asi 0,5. 
Zaoblíme hrany a oba listy namočíme na 
chvíli do vody. Po vytažení je přiložíme na 
sebe k vhodné láhvi - o objemu 0,7 I - 
v úhlu 15 0 šikmo od svislé osy láhve vle
vo, konci vzhůru - podle detailu na výkre
su. Přes listy přiložíme kus silnějšího papí
ru a celek omotáme obínadlem nebo plo
chou páskovou gumou. Necháme doko
nale vyschnout (nejméně jeden den). Po 
oddělení listů od láhve je lehce přebrousí- 
me velmi jemným brusným papírem (zrni
tost cca 400). V kořenových částech vy
řízneme zářezy, do kterých vlepíme papí
rové trubičky s vnitřním průměrem shod
ném s konci středu vrtule 4. Nasuneme 
oba listy a nastavíme jejich stoupání tak, 
aby v polovině délky listu bylo přibližně 45 
o. Vrtuli lehkým broušením staticky vyvá
žíme a celý komplet i s ložiskem přilepíme 
vteřinovým lepidlem na přední část trupu. 
Sklon vrtule je 1 0 dolů a 1 ° doleva.
Na zadní část trupu přilepíme bodově 
a pod správným sklonem VOP (pohled

zepředu) a na ni SOP, která je vychýlena 4 
mm vlevo. Celek přilepíme na konec tru
pu 1 tak, aby ocas byl zvednut o 5 mm. 
Posty křídla jsou z pevnější balzové lišty 
1,5x1,5. Její dolní částí vybroušené doku
lata jsou nasunuty do papírových trubi
ček, zleva přilepených k boku trupu. Na 
posty takto přilepíme křídlo a znovu zkon
trolujeme celkové seřízení včetně pozitivu 
na levém uchu.
Pro pohon použijeme smyčku gumy TAN 
II o průřezu 1x1 mm, délky 250 mm. Do 
takového svazku lze natočit nejméně 
1500 otáček, což předem vyzkoušíme. 
Svazek namažeme ricinovým olejem. Po 
nasazení do modelu natočíme 50 až 100 
otáček a vrtuli zablokujeme (např. malý 
kousek lišty vsunutý do očka závěsu) 
Nyní zkontrolujeme těžiště, které by mělo 
být asi v 60 % hloubky křídla.
Při zalétávání začínáme s 300 otáčkami 
ve svazku, jenž postupně zvyšujeme. 
Model by měl létat v levých kruzích o prů
měru 3 až 4 metry. Potřebné korekce pro
vádíme zasouváním nebo vysouváním 
předního postu křídla, popř. opatrným při
hýbáním nosníku ocasních ploch. Pokud 
je to nutné, můžeme měnit i vyosení sklo
nu vrtule až dosáhneme spořádaného 
stabilního letu. Model Aerobic dosahuje 
v halách časů kolem 6 minut a lze s ním 
létat i doma ve větší místnosti.

Ivo Červenka, S ud kov  
Konstrukce, výkres, foto: autor

TELTECH
M O D E L  O S T R A V A

ul. 28. října 102, 702 00 OSTRAVA
tel: 069/ 611 44 83, fax: 069/ 611 38 44________

Trojice modelů z produkce firmy 
TELTECH s.r.o. Ostrava rozšiřuje 
nabídku rádiem řízených letadel 

na trhu.

BD-5
vyhodnoceno: 

MODEL 
VELETRHU 

„Dětský sen ’98”

Mýtus - S

-JI '
SSL- Mýtus - E

R ozpětí D élka Váha M oto r

B D  - 5 1260 880 1100 SPEED 600

M ýtus -  E 2200 1120 1200 SPEED 600

M ýtus - S 2200 1120 980 -

Navštivte nás na MODEL HOBBY 98
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OC - ocel. drát ø 0,5 
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--------------------------------------------------------------------------- 7
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pohled zpředu M 1 :1
50 mm 00 AEROBIC

HALOVÝ MODEL 
Konstrukce:
Ivo ČERVENKA, Sudkov



MODELÁŘSKÉ MOTORY A JEJICH PROBLEMATIKA
(19)

V  loňském roce byly naším časopisem 
představeny nové motory od firmy 

MW S o objemu válce 20 resp. 25 cm3. Oba 
motory byly pro RC ovládání osazeny mem
bránovými karburátory Walbro, alternativně 
též nově vyvinutým RC karburátorem MW S 
kat. č. 3221. Tehdy jsme se o něm zmínili 
pouze informativně, protože jsme jej chtěli 
podrobit provozním zkouškám na různých 
motorech a to i za letu modelu. Zkoušky 
provedli modeláři, kteří z různých důvodů 
požádali o náhradu karburátoru původního. 
Dosažené výsledky jsem porovnal s vlastní
mi zkušenostmi a parametry světových 
srovnatelných výrobků. Důvodů bylo něko
lik, ale tím hlavním byl poznatek zda jde 
o špičkový výrobek srovnatelný s výrobky 
známými a vyzkoušenými v provozu. Pro
tože ověřovací zkoušky byly uzavřeny, 
seznámím vás nyní s výsledky zkoušek 
a získanými poznatky, které jistě budou pří
jemným překvapením pro všechny.

Nové konstrukční pojetí není poplatné do
savadní výrobní řadě karburátorů, kterými 
jsou vybaveny motory výrobce. Jde totiž 
o jednojehlový karburátor zcela nového pro
vedení. Konstrukčně a výrobně je sice složi
tější, ale jeho seřiditelnost je snadná. Odlišná 
je i technologie výroby, která klade důraz na 
přesnost provedení jednotlivých dílů. Vraťme 
se však k vlastnímu provedení hlavních dílů. 
TĚLESO KARBURÁTORU je přesným 
odlitkem z lehké slitiny. Vnitřní a vnější vál

cové plochy včetně závitů jsou přesně ob
robeny. Dostatečně dimenzované válcové 
hrdlo vylučuje deformaci při upnutí do sa
cího nálitku motoru.
VZDUCHOVÉ ŠOUPÁTKO je provedeno 
z jakostní mosazi, liší se od dosavadního 
provedení hlavně tím, že vzduch proudí 
komorou přes dva vyfrézované prostory se 
střední příčkou v ose šoupátka. Obě plo
chy jsou zkoseny pro snadnější průtok 
vzduchu, přičemž v jedné z nich je otvor 
pro přívod paliva.

Na pravé straně je osazena páčka pro 
pohon servem, z druhé strany je osazena 
jehla volnoběhu dotěsněná „O” kroužkem. 
Poloha šoupátka v tělese karburátoru je

zajištěna šroubem s válcovým osazením 
zasahujícím do drážky šoupátka. Správné 
nastavení vzduchové štěrbiny je zajištěno 
maticí.
TRYSKA S PALIVOVOU JEHLOU je
mosazná, do její kuželové části je zapájen 
nátrubek pro přívod paliva. Jehla na trysce 
je utěsněna „O" kroužkem. Do tělesa kar
burátoru je zašroubována v prostoru pali
vové komory se kterou je propojena válco
vým vývrtem. Vyhrazená jehla je alternativ
ně provedena bez pružného pohonu. Obě 
součásti jsou niklovány.
TRYSKA VOLNOBĚHU válcového tvaru 
je vyrobena z mosazi. Pro průtok paliva je 
vyfrézován obdélníkový otvor. Těsnění
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v palivové komoře zajišťují opět dva „O” 
kroužky. Správná poloha pro chod motoru 
je v palivové komoře zajištěna nalisovanou 
kulisou a šroubem s excentrickou hlavou.

Celkové provedení je zřejmé ze snímku 
(obr. 1), uspořádání dílů je patrné z pro
storového výkresu (obr. 2), provedení jed
notlivých dílů je na dalším snímku (obr. 3).

Nový karburátor ve všech zkouškách 
obstál na výbornou. Dobře se seřizuje 
a po seřízení vyhovuje všem režimům Cho
du motorů. Kratší verze palivové jehly je 
vhodnější protože je méně náchylná k vib
racím a poškození při tvrdém přistání mo
delu. Při správném seřízení RC karburáto
ru není nutno častěji měnit bohatost smě
si. Prodejní (doporučená) cena je 1244 Kč, 
ale v porovnání se srovnatelnými zahranič
ními výrobky je relativně nízká. Kvalitní 
provedení a druh použitých materiálů pod
miňuje dlouhou životnost výrobku.

Václav Stejskal 
Foto a výkres: autor

BUMBAR - SOUTĚŽNÍ HÁZEDLO
Konstrukce vychází ze soutěžního há- 

zedla KREYSON Miroslava Eichlera. 
Oproti předloze byla upravena konstrukce 
křídla a jeho vzepětí do tvaru „W” . Model 
vznikl v roce 1995, kdy jsem byl požádán 
o vedení kroužku leteckých modelářů při 
DDM Vyškov. Model je vhodný pro začí
nající modeláře, kteří nedokáží vyhodit há- 
zedlo vždy stejnou silou. Jeho let je klidný 
za každého počasí.
Popis modelu (výkres je  ve skutečné 
velikosti, je  nutné nakreslit druhou po lo
vinu křídla):
TRUP je zhotoven ze smrkové lišty 3x3, 
která je ke konci zbroušená na průřez 
2x2. Přední část je z balzy tl. 3, která je 
až po náběžnou část křídla polepena 
překližkou tl. 0,8. V přední části trupu je 
schránka pro zátěž.
KŘÍDLO je stavěno na plánku pokrytým 
průhlednou fólií. Je lepeno v celku, kříd
lo rozřežeme až po potažení a vypnutí 
potahu. Náběžná část křídla, žebra

MODELY
PRODEJ A VÝKUP B A Z A R  

MODELÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, KOM ISNÍ PRODEJ
S o rtim en t HITEC, ROBBE · výh od n é  ce ny

Otevírací doba: Po-Čt 16.30-19.00, po předcho zí dohodě možno i jindy

JH-Model
Azalková 37,102 00 Praha 10, tel: 02/75 58 25

v místech lomení a koncové oblouky 
jsou z balzy tl. 4. Odtoková lišta je z bal
zy tl. 2 a žebra z pásků balzy tl, 1. 
Obroušené a nalakované křídlo je pole
pené tenkým barevným Modelspanem. 
OCASNÍ PLOCHY jsou z balzy tl. 1 
zbroušené na tl. 0,8.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Trup a ocasní 
plochy nalakujeme třikrát zaponovým 
nitrolakem. Nezapomeneme každou 
vrstvu jemně obrousit. Kostru křídla na
lakujeme dvakrát zředěným zaponovým 
nitrolakem, obrousíme a potáhneme. 
Potažené křídlo nalakujeme třikrát zře
děným napínacím nitrolakem. Křídlo ne
cháme vyschnout v šabloně. Při schnutí 
vytvoříme na odtokové hraně negativy 
a to tak, že pravou stranu podložíme 
kouskem balzy tl. 2 a levou stranu bal- 
zou tl. 1.

(Ml KRO  ” Ί
Průběžná 21, 100 00 Praha 10 
Tel.: 02/ 21 86 34 07 (9-14 h.)
Tel.: 02/ 78 10 636 (16-22 h.)
Fax: 02/ 62 83 532 nep ře trž itě

Nabízí: M odelářské m otory M VVS a M ikro 
vč. příslušenství
Náhradní díly a servis pro  motory MVVS 
RC karburátory M ikro

Prodej: přím ý Út.-Č t. od 16 do 20 h., nebo na 
dobírku

AKTUÁLNÍ CENÍK ZAŠLEME ZA ZNÁMKU 16 Kč

SuPr LOUNY
M. Suss & P. Přehnal 
SNP 2089 

440 01 Louny 
Telefon 0602 430 996

nabízí stavebnice RC m odelů letadel VIPAN, 
FALCON, DALOTEL, TANGO, OMEGA 2
a balzová házedla PÉŤA, KÁJA, FILIP.

NOVINKA - hobby elektronářadí pro modeláře. 

Nabídkový katalog zasíláme za 10 Kč ve známkách.

SESTAVENÍ. Hotové 'křídlo rozřízneme, 
stykové plochy obrousíme do úkosu 
a slepíme do vzepětí podle výkresu. Na 
trup přilepíme ocasní plochy, kontroluje
me kolmost obou dílů. Přilepíme křídlo, 
opět kontrolujeme kolmost. Po zaschnu
tí křídla přilepíme výztužovací trojúhelník 
z balzy tl. 2 - praváci na pravou polovi
nu, leváci na levou.
ZALÉTÁNÍ. Zkontrolujeme polohu těžiš
tě, která má být asi v 60 % hloubky kříd
la. Model nejprve zakloužeme. Chyby 
v klouzavém letu upravujeme přihýbáním 
ocasních ploch, případně změnou polo
hy těžiště. (Podrobný postup na zalé- 
távání házedel najdeme v Modeláři 
č. 4/1980.)

Ing. Štefan Ondák
Výkres: autor

JETI řno3el
s.

výroba modelářské elektroniky 

Regulátory:

Spolehlivé regulátory JES od 5 A do 150 A, 
nyní již také s mikroprocesorem pro 

proudy 5 A až 50 A.
•

Mikropřijímače:

REX 4 micro: 4 kan. FM, 9g, 24 x 31 *  14 mm 
REX 7 mini: 7 kan. FM, 12g, 26 x41 x 14 mm 

U obou přijímačů možno použít konektory 
Graupner nebo Futaba, standartní 

velikost krystalu.
•

Všechno výše uvedené zboží 
žádejte u svých obchodníků I

--------JETI říocle l__________
Okružní 1424 
742 58 Příbor 

tel/fax: 0656- 72 33 44 
mobil: 0603- 438 389
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a sportovních letištích v západní 
Evropě jsou kromě hornoplošníků 

Cessna a Piper velmi rozšířené fran
couzské čtyřmístné dolnoplošníky řady 
SOCATA Rallye. Firma Socata (Societě de 
Construction des Avions de Tourisme et 
d'Affaires), dnes spadající do koncernu 
Aérospatiale, je přímým nástupcem známé 
letecké továrny Morane-Saulnier založené 
již roku 1911. Výrobní závody se nacházejí 
v jihofrancouzské Gaskonii ve městě 
Tarbes. A právě tam v roce 1958 vytvořili 
konsruktéři projekt - jako odpověď na vy
hlášený konkurz - na lehký školní a spor
tovní letoun, který by byl snadno vyrobitel- 
ný ve velkých sériích, na jehož konci se 
uskutečnil zálet prototypu letadla označe
ného MS-880. „Osmsetosmdesátka” se 
v roce 1961 dostala do výroby ještě pod 
označením firmy Morane-Saulnier a byla 
opravdu zdařilým letounem.

Od roku 1965 se firma stala dceřinou spo
lečností Sud Avion, která za účelem stav
by sportovních letadel vytvořila společnost 
Socata. Od této chvíle se elegantní dol
noplošníky prodávaly pod obchodním ná
zvem Socata Rallye 110, resp. 180 a 235. 
Číslo v názvu udávalo výkon motoru v ko
ních. Letadla řady 110 byla poháněna plo
chým motorem Lycoming 0 -2 35 - 
L2A o výkonu 110 k (resp. 80 kW), „sto- 
osmdesátky” měly zabudovaný Lycoming 
O-360-A3A s výkonem 180 k (132 kW) 
a nejsilnější a nejluxusnější „dvěstětřicet- 
pětky” poháněl Lycoming O-540-B4B5 
o výkonu 235 k (173 kW). Alternativně by
lo možno na přání zákazníků zamontovat 
motory Franklin nebo Continental o totož
ném výkonu. Přestože i sportovní verze 
bylo možno dodatečně upravit k postřiku 
aplikačních látek, představil výrobce v létě

roku 1977 čistě zemědělskou 
variantu. A tak v typu Rallye 
Agricole byl zákazníkům nabí
zen plnohodnotný zemědělský 
letoun. Nejvíce změn doznala 
střední část trupu s upravenou 
jednomístnou kabinou s od
klápěcím krytem a prostorem 
pro nádrž o objemu 500 litrů 
na chemické látky. Vedle pilota 
bylo možno instalovat ještě 
další 80litrovou nádrž. U letou
nu Agricole bylo použito podvozku zádo
vého typu, který byl alternativně nabízen 
i pro ostatní letadla z řady Rallye. Křídlo 
agroverze dotalo silnější potah, aby lépe 
snášelo tvrdé podmínky zemědělského 
provozu, výrobce také věnoval velkou po
zornost ochraně před škodlivými vlivy che
mických látek.
V osmdesátém roce upustila továrna od 
původního číselného kódu v označování 
letadel a nahradila jej jmény začínajícími 
písmenem „G” . V nabídce firmy se tak ob

jevil Galpin (Π 0 ), 
Galerien (180), Gabier 
(235). V sérii G se ve 
výrobním programu 
objevila také verze vo
jenská - Guerrier (vá
lečník). Šlo o adaptaci 
sportovního letounu 
pro plnění úloh lehké
ho bitevníku, vycházel 
z typu Gabier byl však 
pouze dvoumístný, 
zato pod křídlem mu 
přibyly čtyři závěsníky 
pro výzbroj. Ta mohla 
být tvořena raketnice-

mi Matra F-2, pouzdry s kulomety ráže 
7,62 mm, případně čtyřmi pu
mami o hmotnosti 50 kg 
apod.
V roce 1976 zakoupila Pol
ská lidová republika licenční 
prá-va na výrobu letounů 
Rallye. Polský výrobce PZL 
Warszawa-Okpcie smontová- 
val první kusy letadla označe
ného PZL-110 Koliber ve spo
lupráci s Francouzi, kteří do
dávali do Polska některé díly 
již hotové. S nákupem licenč
ních práv získalo Polsko cenné zkušenosti 
se svařováním hliníkových plechů. Tato 
technologie byla potom v budoucnu pou
žita ϋ dalších nových polských letadel. 
Poláci si svůj letoun dále vylepšovali, a tak 
postupně byly zalétnuty verze Koliber-150

a Koliber-235. Získání 
licence na letadla 
Socata Rallye bylo pří
nosem nejen pro pol
ský letecký průmysl, 
který se tak dostal 
k moderním technolo
giím, ale také příno
sem pro polské aerok
luby, kde kolibery po
stupně nahradily stár
noucí letový park. 
Sériová výroba těchto 
francouzských strojů

byla ukončena v roce 1984 a na trh bylo za 
tu dobu dodáno více než 3500 letadel. 
Technický popis
Socata Rallye-235 je celokovový jednomo- 
torový čtyřmístný dolnoplošník s pevným 
podvozkem příďového typu.
Trup celokovové poloskořepinové kon
strukce snýtovaný ze svařovaných pod
skupin, v přední části pod odnímatelnými 
kryty je umístěna pohonná jednotka. Za 
protipožární přepážkou je - pod dozadu 
odsunovatelným překrytém - čtyřmístná 
kabina, za kterou je prostor pro zavazadla. 
Křídlo jednonosníkové svařované, s kon
stantní hloubkou, profil NACA 64A416 
a vzepětí 7,125 Na odtokové hraně je 
opatřeno křidélky a Fowlerovými jednoš- 
těrbinovými vztlakovými klapkami. Po ce- 
lěm rozpětí křídla jsou na náběžné hraně 
automatické sloty. Křidělka i vztlakové 
klapky mají potah zpevněn prolisy. V křídle 
jsou palivové nádrže o celkovém objemu 
170 I.
Ocasní plochy klasické koncepce, celoko
vové, s obdobnou konstrukcí jako křídlo. 
Pohyblivé části ocasních ploch mají rovněž 
potah zpevněný prolisy. Směrové řízení je 
na směrovku převedeno táhly, které před 
VOP vystupují z trupu a dále vedou vněj
škem letadla.

Pohonná jednotka tvořena plochým moto
rem Lycoming O-540-B4B5 o výkonu 173 
kW pohánějící dvoulistou stavitelnou vrtuli 
Sensenich s konstantními otáčkami.

Podvozek pevný tříkolý, příďového typu. 
Všechna kola jsou uložena v kyvných vidli
cích odpružených olejopneumatickými tlu
miči. Kola hlavního podvozku jsou brzděná. 
Technické údaje
Rozpětí 9,74 m; délka 7,30; výška 2,80; 
nosná plocha 12,76 m2; hmotnost prázd
ná 548 kg, vzletová 850 kg; rychlost maxi
mální 275 km/h, cestovní 230 km/h, mini
mální 94 km/h; dostup 4500 m; dolet 
1030 km.
(Pozn. Na výkresu typ SOCATA Rallye- 
235, dole bokorys polského PZL-110 
Koliber.)

• Petr Kolmann
Výkres a foto: autor
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MISTROVSTVÍ ČR - RAKETY

Raketoví modeláři při slavnostním zahájení letošního M ČR, které bylo pronásledováno 
nepřízní počasí.

Letošní mistrovství žáků v raketovém 
modelářství bylo od samého počátku 

poznamenáno organizačními nejasnost
mi. V původně plánovaném termínu m ist
rovství (19. - 21. 6.) se konaly předčasné 
parlamentní volby, do náhradního termínu 
(12. - 14. 6.) se zase „naboural” RMK 
Praha 7 se svou odloženou mezinárodní 
soutěží. (Vedoucí oblastních družstev žá
ků se totiž chtěli zúčastnit obou soutěží.) 
Rovněž snížení nákladových limitů m ist
rovství proti předcházejícímu roku zvýšilo 
náročnost při zajišťování zázemí soutěže. 
Bylo nutno nejen najít vyhovující letovou 
plochu na daný termín, což při současné 
vytíženosti letišť není snadné, ale pro sní
žení nákladů na dopravu, rovněž ubytova
cí a stravovací jednotku v blízkostí letiště, 
a s přijatelnými cenovými relacemi. Dle 
pokynu garanta mistrovství (IDM MŠMT 
ČR) - byli rovněž vyloučeni z ubytování 
a stravování závodníci, rozhodčí a tech
nický personál z jihomoravské oblasti, 
kteří z Vyškova, Letovíc, Blanska, Třebíče 
a Ždáru nad Sázavou dorazili až na druhý 
soutěžní den. Uvedené podmínky a ze
jména skutečnost, že většina pořadatelů 
oblastních kol zaslala neúplné nominační 
podklady (bez nacionálií závodníků, bez 
informací zda se zúčastní vloženého zá
vodu, zda využijí dojednaný autobus, zda 
požadují ubytování i na poslední den 
mistrovství, a dokonce i bez kontaktní ad
resy), značně ztížilo práci tajemnici m ist
rovství.

Pořadatelstvím republikového mistrov
ství žáků 1998 byl pověřen Dům dětí

Příprava modelářů na kategorii „Streamer”.

a mládeže Junior Brno. Jeho pracovníci 
mají dostatečné zkušenosti s pořádáním 
oblastních raketýrských soutěží, kde kaž
doroční účast kolem 30 závodníků se příliš 
neliší od počtu účastníků mistrovství. 
Vzhledem k tomu, že dosud na žádném 
mistrovští nebyl pro žáky v den příjezdu 
připraven žádný program, vyhlásil DDM 
Junior na odpoledne prvního dne vložený 
závod nové soutěžní kategorie N-S21A - 
vystřelovací kluzáky. V průběhu odpoledne 
vysvitlo na několik hodin sluníčko, takže je
denáct přihlášených závodníků mohlo 
v pohodě odlétat svých 10 soutěžních le
tů. Přestože pravidla této kategorie byla 
publikována už před dvěma roky, využili 
možností změřit své síly na mistrovské 
soutěži pouze účastníci z Jihomoravské 
oblasti.

Je však možné, že moravští modeláři mají 
určitý odborný náskok z účastí na „Zimní li
ze házedel” ve Svitavách, zatímco žákům 
v ostatních oblastech a jejich vedoucím při
padá tato kategorie příliš náročná.

Slavnostní zahájení mistrovství ČR 1998 
proběhlo večer ve Středním odborném 
učilišti obchodním v Chrlicích (cca 10 km 
od středu Brna), jehož pracovníci poskytli 
závodníkům stravovací - dokonce dietní! - 
i ubytovací služby na vysoké úrovni. 
Slavnostní náladu však narušili někteří ve
doucí žákovských družstev svými neopod
statněnými požadavky, jež navíc byly před
neseny způsobem, který dobrému jménu 
SMČR rozhodně neprospěl. Nevyřčenou 
příčinou nervozity těchto osob mohlo být 
upozornění v propozicích, že v průběhu 
mistrovství bude požadována zcela samo
statná práce soutěžícího, tj. bez pomoci 
vedoucího, zatímco na předchozích mist
rovstvích se pořadatelé i sportovní komisa
ři tvářili, jakoby článek 3.1.4. pravidel vů
bec neexistoval. Když se závodníci pro
bouzeli do druhého dne mistrovství, vhod
ného spíše pro lodní modeláře, pracovní 
tým na letišti už vytyčoval startoviště a při
pravoval technické vybavení, neboť před
pověď počasí dávala naději na jeho zlep
šení. Zkušení pořadatelé ostatně s mož
ností deště počítali a na rozdíl od předchá
zejících mistrovství připravili dostatečné

Ič I i L L u  i ;  v

množství stanů, jež si vypůjčili od ostatních 
městských organizací. Kromě přístřešku 
pro startéra byl připraven „štábní” stan 
s výsledkovou tabulí, 5 stanů pro jednotli
vá oblastní družstva a vojenský stan typu 
„hangár” pro předletovou přípravu modelů. 
A tak když autobus se závodníky dorazil 
na letiště Brno-Slatina, mohli se ihned se 
svými modely nastěhovat do sucha. Z cel
kem nominovaných 50 závodníků starto
valo na mistrovství 42 modelářů z pěti ob
lastí - StřČ 10, SČ 12, ZČ 3, VČ 2, JM 15.

Po poradě vedoucích a seznámení zá
vodníků se záležitostmi technickými, organi
začními a bezpečnostními, bylo mistrovství 
za vytrvalého drobného deště a větru 3 až 5 
m/s zahájeno. Avšak už první starty v kate
gorii „Streamer” ukázaly, že průběh soutěže 
nebude jednoduchý. Ozvalo se několik ex
plozí motorů, které mladí závodníci nedoká
zali uchránit před navlhnutím. Průběhem do
by explozí přibývalo, hlavní rozhodčí jich na
počítal 37, což je čtvrtina všech uskutečně
ných startů. Přestože se dvěma závodníkům 
podařilo dosáhnout „maxima” tj. 90 sekund 
trvajícího letu, dalších osmnáct na tom bylo 
podstatně hůře, ve třetím soutěžním kole už 
neměli s čím letět - pro havarované nebo 
rozmáčené modely.

V přestávce po ukončení kategorie byly 
vydány balíčky s obědem, zatímco zase
dala sportovní jury. S přihlédnutím ke sku
tečnosti, že při započtení 70 % obsahu te
kutiny v tělesných tkáních se „relativní vlh
kost většiny závodníků” blížila hranici 100 
%, a dále, že v rozporu s předpovědí zin- 
tenzivnil déšť, a vítr zesílil nad pravidly po
volenou mez, rozhodla se jury mistrovství 
ukončit a vyhlásit vítěze podle výsledků 
dokončených kategorií S6A a vystřelova- 
cích kluzáků. Čas dal tomuto rozhodnutí 
za pravdu, neboť toto nepříznivé počasí tr
valo až do pozdních nočních hodin.

A tak zatímco autobus odvážel mimobr- 
něnské závodníky na ubytovnu k slavnost
nímu ukončení mistrovství, obdrželi brněn
ští soutěžící své diplomy a věcné odměny 
přímo na letišti, kde pomáhali pořadatelům 
likvidovat startoviště a jeho vybavení.

Je škoda, že velké úsilí brněnských při
pravit pro účastníky mistrovství co nejlepší 
prostředí tak, aby si z Brna odváželi pří
jemné vzpomínky, nebylo korunováno ús
pěšným dolétáním celé soutěže. To však 
už bylo nad jejich síly. Je prokázáno, že 
větru a dešti nedokázali poručit ani „orga
nizátoři" vládnoucí prostředky mnohem 
mocnějšími, nežli mají k dispozici Domy 
dětí a mládeže.

Závěrem děkuji všem pracovníkům 
DDM Junior Brno v čele s ředitelem 
Karlem Kinclem, dále tajemnici mistrov
ství S. Jeřábkové, hlavnímu rozhodčímu 
ing. B. Pazourovi a všem sportovním funk
cionářům z okolních moravských klubů, 
kteří ve svém osobním volnu bezplatně za
jišťovali složitý chod mistrovské soútěže 
pro žáky.

Alois Rosenberg 
trenér mládeže KRaMČR

Foto: K. Kind
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Slavnostní vyhodnocení - tři nejúspěš
nější soutěžící v kateg. S6A (zleva M. 
Polesčuk, Z. Krejča, O. Procházka.

N-S21A - vystřelovací kluzáky 
(11 soutěžících)
poř. jméno oblast výkon
1. Martin SEĎA JM 217 s
2. Martin FOJTÍK JM 216 s
3. Mirek PLOTĚNÝ JM 202 s
4. Martin Gross JM 129 s
5. David Žák JM 128 s

VÝSLEDKY
(zestručněno):

S6A - streamer (42 soutěžících)
1. Martin POLESČUK SČ 177 s

2. Ondřej PROCHÁZKA
(rozlet. 69)

JM 177 s

3. Zdeněk KREJČA
(rozlet. 51)

JM 172 s
4. Marek Pavka SČ 166 s
5. Ivo Skrutek JM 147 s

- . ...ar..

Deset let činnosti není v životě modelář
ského klubu nic výjimečného. Avšak jde-li 
o klub výhradně mládežnický, navíc ve vel
kém městě, které jistě nabízí mnoho možnos
tí - někdy i pochybné - zábavy, jde o deseti
letí činnosti rozhodně úspěšné.

RMK JUNIOR Brno, o kterém je řeč, vznikl 
poněkud netypicky. Původně šlo o modelářský 
kroužek mládeže při 148. ZO Svazarmu (tj. 
Automotoklub Brno-město). Velkou zásluhu na 
jeho ustavení měl předseda AMK p. Jiří Cígler, 
který byl nejenom autorem myšlenky, ale po
skytl kroužku i hmotnou a morální podporu do 
začátku činnosti. Činnost kroužku se samozřej
mě zprvu neobešla ani bez výrazné pomoci ro
dičů členů-žáků, zejména manželů 
Svobodových a Hamšíkových, při opatřování 
materiálu, zpracovávání administrativy i zajišťo
vání letových dnů. Postupně se podařilo své
pomocně zajistit potřebné pracovní pomůcky 
a přípravky i zařízení pro vypouštění modelů ra
ket. V roce 1988 byl původní kroužek raketo
vých modelářů zaregistrován jako svazarmov
ský modelářský klub. Začátkem následujícího 
roku jeho členové získali čestné uznání z kraj
ské přehlídky soutěže Zenit za svoji kolekci mo
delů raket. Uspořádali propagační vystoupení

pro děti při oslavách Mez. dne dětí a podíleli se 
i na velké výstavě „Modeláři, města Brna”, kte
rá byla uspořádána v brněnském Technickém 
muzeu.

Při účasti na své první soutěži sklízeli čle
nové klubu za výkony svých modelů (pohá
něných motory RM ø 18) ještě široké úsměvy 
těch, kteří létali s „minimotory” . „Medailová” 
umístění Petra a Tomáše Hamšíkových, 
Přemka Svobody a Petra Havla v následují
cích žákovských soutěžích však tyto úsměvy 
vrátila na původní šíři.

V dalších letech pak přibyla úspěšná umís
tění v oblastních soutěžích, v seriálových 
soutěžích mistrovství republiky i na mistrov
ských soutěžích žáků. Od roku 1991 je klub 
spolupořadatelem právě M ČR pro „raketýry” 
žáky. Brněnský RMK Junior jako jeden z má
la klubů pořádá výškové soutěže raket a ma
ket, pro jejich řízení si vyškolili kvalifikované 
sportovní funkcionáře. Klub je úspěšný i po 
stránce modelářské legislativy - např. byl za
veden systém do nominace na mistrovství 
ČR žáků, vydána směrnice pro schvalovací 
řízení národních a žákovských rekordů atd. 
Ve snaze motivovat členstvo k vyšší účasti na 
soutěžích a k delšímu setrvání v klubu vyhlá

sila rada klubu podmínky 
pro plnění výkonnostních 
tříd žactva, které byly od ro
ku 1996 schváleny s celo
státní platností v SMČR 
(klub má již sedm členů s III. 
VT a šest s II. VTj. Odsud 
pochází také návrh pravidel 
pro vystřelovací kluzáky, 
první mistrovská soutěž se 
létala letos v Brně. Pro 
„udržení soutěžní aktivity” 
přes zimní období se členo
vé zúčastňují soutěží háze- 
del v okolních klubech

MODELÁŘSKÁ A HOBBY VÝSTAVA
VYSTAVUJÍ:
•  AUTOMODEL ·  AUTO MOTOR SPORT ·  ABC ·  AEROMEDIA ·  AIRMOLDS ·  AEROTEAM I ARCADEA ·  ARTUR M.C. ·  AGAMA ·  
ATAS ·  AŽD ·  BBURAGO ·  BEL ·  BÍLEK HOBBY KITS ·  BOHEMIA MODEL ·  CANOV-MINICRAFT ·  ČETO ·  CONRAD 
ELECTRONIC ·  DDC AGENCY ·  EDUARD MODEL ACC. ·  ELLET MORAVIAN ·  EMU ·  ESRT ·  EXTRÁTECH ·  FOX TOYS ·  FLY ·  
FLYING STYRO KIT ·  G-MOT ·  GAŠPARÍN ·  GEMA ·  GES ELECTRONIC ·  GLOBAL EXPRESS ·  GRAUPNER MODELLBAU ·  
GUILOY ·  HACKER MODEL PRODUCTION ·  HaPM ·  HRAČKY A MODELY VACEK ·  HOSAM ·  HOŘEJŠÍ MODEL ·  IGRA ·  
JEŽERSKÝ JIŘÍ ·  JKM ·  MAC-PETR TAMELE ·  KOADO MODELSPORT ·  KROKODIL ·  MAISTO ·  MEGA MOTOR ·  MGM COMPRO
•  MHM ·  MINIFORM ·  MIPA ·  MODEL PLZEŇ ·  MODELA ·  MODELÁŘ MILOŠ VAŇOUCH ·  MODELCENTRUM-SVITÁK ·  MP 
SERVIS PETRBOK ·  P&B MODEL ·  PAMA ·  PANAIR I PELIKÁN ·  PG GERASIS ·  PLUS MODEL ·  PM PECKA ·  POSPA MODELL ·  
PRAGOMODEL-RETOM ·  RC MODELY ·  RENO ·  REVI PUBLICATION ·  RF TECHNIK ·  ROBI-ROBBE MODELLSPORT ·  SÁLI 
VÁCLAV LIŠKA ·  SAVING ·  SOFT MODEL ·  SVOBODA ·  TELTECH ·  U KRÁLE ŽELEZNIC ·  WDS MINIBOX ·  WIPA MODEL ·  
Z-TRADE ·  OBAG ·  JR MODELS ·  HM STUDIO ·

mm RMK 1

J  JUNIOR  
BRNOmm

M l

(J. Dojčan zvítězil mezi žáky ve „Svitavské 
zimnílize házedel" 1998).

Klub sice nemá vlastní klubovnu (ani nemá 
prostředky na její provoz), ale zkušenější členo
vé klubu vedou kroužek - „Modelářská příprav
ka” - začátečníků v místním DDM. Dům dětí ja
ko protislužbu poskytuje své prostory pro 
schůzky oblastní modelářské komise a svou 
dílnu. S DDM klub také spolupracuje při zajiš
ťování žákovských soutěží, zakládající členové 
klubu P. Svoboda a T. Hamšík získali kvalifikaci 
sportovních komisařů v „letecké” i „raketové" 
odbornosti. V klubu je vypracován určitý výcvi
kový program a postup každého člena je za
znamenáván ve výcvikovém grafikonu, včetně 
plnění výkonnostních tříd. V prvním roce člen
ství staví všichni začátečníci stejné modely jed
noduchých raket, v dalších letech se speciali
zují podle stupně „vycvičenosti". S odbornou 
pomocí členů LMK 324 - Aviatik Brno (Ing. P. 
Klimeš, P. Klíma) začínají i s upoutanými mode
ly a RC větroni.

Těmito prostředky se daří zajišťovat zajíma
vou činnost klubu a zvětšovat počet členů, od 
osmi zakládajících až po dnešních padesát pět. 
(Tento počet je však už organizačně těžko 
zvládnutelný, protože mnoho členů dojíždí 
z okolí Brna.) Lze si jen přát aby se tuto aktivi
tu podařilo udržet i nadále, a nejen v Brně 
a okolí. Klub raketových modelářů ČR (SMČR) 
tomu může výrazně napomáhat, pokud bude 
úseku mládeže věnovat vyšší pozornost a pod
poru nežli dosud.

Alois Rosenberg, RMK Junior Bmo
Foto: archiv klubu
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Část niky se znakem klubu a znaky sponzorů na 7. MS kategorií „C " v roce 1993.V dubnu 1968 se v Jablonci nad Nisou 
sešli tři nadšenci lodního modelářství a při 
tehdejším OV Svazarmu ustavili klub, kte
rý rychle rozšířil členskou základnu na cca 
15 seniorů, kteří měli zájem o stavbu ma
ket skutečných lodí. Jakmile se o činnos
ti dozvěděl Okresní dům pionýrů a mláde
že i jablonecké základní školy, rozšířil klub 
svojí činnost i do kroužků mládeže. OV 
Svazarmu se postaral o prostory, dílny 
i klubovny, na kterých sice členové „ne
chali ruce” , ale klub získal pevné zázemí, 
které si udržel dodnes. Postupně se sou
středily kroužky mládeže ze škol a ODPM 
do klubových prostor, kde v průběhu 
dvou let pracovalo cca 40 mladých adep
tů lodních modelářů na schůzkách 4 dny 
v týdnu. Pátý den, sobota a neděle byly 
vyhraženy pro prácí seniorů.

Ještě v roce 1968 byla uzavřena 
smlouva o patronaci podniku PRECIOSA 
v Jablonci nad Nisou, který pomáhal klu
bu hlavně po stránce vybavování technic
kou literaturou, využíváním kopírování pro 
plány, propozice, klubový zpravodaj a dal
ší tiskoviny pro činnost klubu, využívání 
podnikové pošty pro klubovou potřebu, 
ale i věnování hodnotných cen pro pořá
dání soutěží, viz každoročně křišťálový 
lustr pro „Modrou stuhu jablonecké pře
hrady” , ceny pro 1. i 7. mistrovství světa 
modelů kateg. „C” a další akce. Důležitou 
pomocí podniku bylo zapůjčování mikro
busu pro cesty hlavně mládeže na soutě
že po republikce, ale i za její hranice. 
Pomoc podniku jako hlavního sponzora

vedle OV Svazarmu, kde jsme také měli 
„dveře vždy otevřené” , byla maximální 
a nezanedbatelná a je již nevratnou chy
bou, že Svazarm direktivně podniky v ro
ce 1991 opustil. Navázané vztahy ještě 
chvíli fungovaly, ale nyní vše skončilo 
a podpora modelářství již není téměř ze 
žádné strany.

Již v roce svého vzniku 1968 jsme 
uspořádali 1. ročník „Jablonecké kotvy” 
a v následujícím roce, ve spolupráci s od
dílem vodních skautů, mistrovství ČSSR 
pro všechny kategorie. Od roku 1971 
jsme pravidelně každoročně pořádali 
mistrovství republiky pro kategorii „C” . 
Začínalo se ve „Výstavní síni” v krásném 
prostředí na Malé skále, později jsme se 
přemístili trvale na jablonecké Výstaviště. 
Tato soutěž přerostla v pravidelné meziná
rodní soutěže neplovoucích modelů, které 
se dostaly do vědomí modelářů celé 
Evropy a účat modelářů i jejich modelů 
byla vždy bohatá. Při soutěži bylo realizo
váno mnoho kulturních a společenských 
akcí, které si získaly mezi modeláři znač
nou oblibu. Velkým oceněním naší prá
ce bylo pověření světovou organizací 
NAVIGA uspořádáním 1. mistrovství světa 
kateg. „C” v roce 1981 a později i 7. MS 
kateg. „C” v roce 1993. Mistrovství byla 
úspěšná a mnoho modelářů z celého svě
ta na ně vzpomíná dodnes.

Činnost klubu se specializovala na stav
bu plovoucích i neplovoucích maket, 
rychlostních a slalomových modelů na 
spalovací motory kateg. F-V a modely 
všech žákovských tříd. Po dobu činnosti 
klubu se vystřídalo téměř 300 evidova
ných dětí v kroužcích mládeže kde měli 
možnost nejen získávat zručnost a trpěli
vost při modelářské práci, ale i srovnání
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s modeláři sousedních států, polského 
Plocka, východoněmeckého Zwickau 
a ruského Vladimíru, kteří do Jablonce 
jezdili na modelářské spartakiády v rámci 
družebních s ty k ů . jednotlivých krajů 
a měst a recipročně klub jezdil na jejich 
akcfe.

Členy klubu jsou  i  dívky - Ivana 
Tomášková při startu svého modelu tří
dy F2Ž.

V klubu vyrostlo a pracovalo mnoho 
dobrých modelářů, někteří již bohužel 
pracují v „modelářském nebi” - Karel Šve
jda, Jan Pešek, Karel Čopák, ing. Zdeněk 
Tomášek starší, Bohumil Šimeček, Dušan 
Daranský, někteří přestali modelařit - 
Lubomír Zemler, Vladimír Libeňský, ale 
dost jich pracuje dál, např. Václav Žák, 
Miroslav Tesař, Vladimír Bláha, Zdeněk 
Tollar, Zdeněk a Martin Tomáškovi a další.

Činnost klubu po roce 1993 značně 
poklesla - jak sportovní činnost, tak čin
nost mládeže. Opadl zájem instruktorů, 
většinou se začali starat sami o sebe 
a podnikat a na ostatní nezbyl čas. 
Podniky a zaměstnavatelé se začali cho
vat jinak, to co bylo dříve hodnoceno jako 
společensky prospěšná činnost, začalo 
být na obtíž.

Nejenom však stavební a soutěžní čin
ností se členové zabývali. V modelářském 
sportu zajišťovali organizační činnost až 
po prezídium Navigy, kde ing. Z. Tomášek 
st. pracoval v technické komisi a součas
ně byl dlouholetým předsedou klubu lod
ních modelářů ČSSR. Zkušení modeláři 
působí ve funkci rozhodčích včetně i me
zinárodních, ing. Z. Tomášek ml. je ve
doucím sekce NS (plovoucí makety) při 
organizaci Naviga.

V současné době v klubu pracuje 37 
členů. Ze seniorů zůstali modeláři katego
rií C, F2, FSR-V, FSR-E, F5. Deset žáků

Žáci při přípravě na soutěžní jízdy.

soutěží v žákovských třídách F2Ž, FSR 
Eco. Nejúspěšnější jsou Aleš Bittner, 
Martin Rejman, Michal Kozderka, sestry 
Tomáškovi, Filip Šrek, Štěpán Žanta, 
Marek Vašíček a další.

Klub pořádá tradiční soutěže - jarní „RC 
ADMIRAL”, podzimní „Jabloneckou kot
vu” a „Modrou stuhu” . Již druhým rokem 
je pořadatelem mistrovství ČR F-V a po
čtvrté byl v květnu letošního roku pořada
telem mezinárodního setkání plachetnič- 
kářů na regatě „4. Euroregion Nisa” , která 
by v příštím roce měla povýšit na jednu ze 
soutěží seriálu M ČR F5. Rádi také zveme 
všechny modeláře na klubové akce.

Ing. Zdeněk Tomášek 
náčelník KLoM ADMIRAL

Foto: autor

A
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MISTROVSTVÍ SVĚTA tříd FSR Η, V,
FRANCIE 1. - 9 . 8 .1 9 9 8

T éměř osmitisícové městečko Courville 
sur Eure ležící asi 120 km jihozápadně 

od francouzské metropole (cca 20 km od 
města Chartreuse s nádhernou katedrálou) 
se stalo začátkem srpna hlavním městem 
lodních modelářů „efeserkařů” . Na břehu 
jezera (při silnici vedoucí do známého mo
toristického střediska Le Mans) vlály státní 
vlajky devětadvaceti zúčastněných států - 
mezi nimiž nechyběly USA, Argentina, 
Jihoafrická republika, Čína, Hongkong atd. 
Při možnosti jednotlivých států nominovat 
do každé třídy pouze tři závodníky (u ostat
ních slaběji obsazovaných MS je jich povo
leno 5) se „sešlo na startu” 512 modelů. 
V nejoblíbenějších třídách „V” se jich sešlo 
303, v „H” 149, a pro „demozávody” no
vých tříd „O” (dříve označovaných Off sho
re) se sešlo 60 modelů. O kvalitě mistrov
ských bojů a obtížnosti probojovat se do fi
nálových jízd nebylo po prezentaci účastní
ků žádných pochyb.
Česká výprava měla 5 juniorů a 7 seniorů 
pro třídy „V” (dva startovali i ve tř. „H”) a dal
ší dva seniory pro „H” , kteří jeli zcela za své. 
V podvečer 30. 7. byla celá výprava (včetně 
vedoucího a trenéra) namístě, aby mohla 
druhý den absolvovat přejímku modelů 
a trénink na závodní trati. Většina účastníků 
volila - vzhledem k dosti vysokému mýtné
mu na francouzských dálnicích - přesun po 
„normálních” silnicích, ale i tak jsme se 
všichni okolo páté odpoledne v Courville 
sešli. V pátek v podvečer bylo MS slavnost
ním ceremoniálem zahájeno (mj. se usku
tečnila i první porada „teamleadrů”). Všichni 
předpokládali, že francouzští organizátoři 
budou mít vše dobře organizačně zajištěno, 
bohužel nedostatků bylo víc než dost. Např. 
jsme odjížděli s určitou nejistotou, protože 
pořadatel nepovažoval za nutné (přes faxo

vé urgence) potvrdit přijetí přihlášek. Dalším 
překvapením - především pro mě - bylo, že 
jsem byl vítán slovenskými soutěžícími jako 
„jejích vedoucí” , tak to totiž bylo uvedeno 
v oficiálním programu. O tom, že o našem 
rozdělení na dva suverénní státy asi ve 
Francii mnoho nevědí nás hned při prvních 
vyvolávání na start přesvědčila i paní, 
která vládla oficiálním mikrofonem a suveré- 
ně vyvolávala naše soutěžící jako „Čecho- 
slovakia”. Po mém zásahu pak již hlásila 
„Tcheq” , ale i tak se v dalších dnech ještě 
několikrát přeřekla. To že po prvních, ale ani 
po druhých rozjížďkách nedostali výsledky 
ani vedoucí jednotlivých výprav (byly pre
zentovány pouze na jediné, trvale hustě ob
ležené tabuli, a v provedení z počítačové 
tiskárny s velikostí osmibodového písma), 
ale ani kmitočty přidělené pro finále se ještě 
dalo snést, že však oficiální výsledková listi
na (kterou každý stát obdržel v jediném 
exempláři!) obsahovala jen výsledky rozjíž- 
děk a k tomu na druhé straně přikopírova
né finálové výsledky podle startovních čísel 
- takže si pořadí musel každý sám vyhledat 
a doplnit - je skoro ostudně. O výčtu dalších 
nedostatků bych mohl ještě dlouho psát, 
ale věnujme se konečně vlastní soutěži. 
Sobota (1. 8.) - první soutěžní den. 
Rozbíhá se maraton kvalifikačních rozjíž- 
děk. Zahajují junioři třídy H7,5, kde nemá
me účast. Hned po nich následuje H15 
seniorů, startuje náš L. Runkas, ale oba 
pokusy končí krátce po vložení modelu na 
vodu, tedy nulou. Podstatně více jsme na
pnuti odpoledne, kdy začínají rozjížďky tříd 
V seniorů. Nejprve v 6 skupinách třída 
V3,5. Štička a Krajča jedou solidně, vý
sledky však naznačují, že na finále to zatím 
nebude. M. Černému motor na vlně dva
krát nasál vodu a zastavil se (jinak se jeho

model s brněnským motorem držel dobře). 
Následuje 6 prvních rozjížděk tř. V7,5. 
Velmi dobře jede model J. Navrátila (první 
start na MS vůbec) i když je proti špičce 
nepatrně pomalejší. Krátké zastavení po 
kolizi však znamená 44 kol, to je málo. 
B. Směták má opožděný start a model 
v průběhu jízdy dvakrát vysazuje, ani zde 
není 40 kol absolutně postupových. 
D. Štička - po pomalejším startu cca o 3/4 
kola - jede spolehlivě, vidíme, že se pro
pracovává přes ostatní závodníky a předjíž
dí je nejméně dvakrát. K našemu překva
pení však na vývěsní tabuli zjišťujeme, že 
rozjížďku vyhrál s náskokem kola Maďar 
Kiss. Po poradě s Davidem Štičkou a jeho 
mechanikem odcházíme za vedoucím 
startoviště, „signalizujeme” chybu v počítá
ní a požadujeme kontrolní výpisy z auto
matického i kontrolního ručního počítání. 
Jsme odkázáni na 21. hodinu, kdy má být 
vše připraveno. Z automatického počítání 
transpodéry holandské provenience zcela 
jasně vyplývá, že Štička Kisse dvakrát 
předjel, ale 2 minuty uprostřed jízdy nemá 
zaznamenány průjezdy. Ruční počítání - jak 
bylo slíbeno v propozicích - však pořadatel 
nezajistil a slibuje je na další den. Po disku
zi s vedoucím startu i hlavním rozhodčím 
(p. Schaft, Holandsko) je opraven výsledek 
první jízdy a Davidův výkon - 53 kol s do- 
jezdovým časem 1,88 s - se nakonec uká
zal jako postupový. Pro mě a trenéra končí 
„pracovní den” po 23. hodině odjezdem do 
hotelu - vzhledem k poradám a schůzím je 
to tak téměř denně.
K automatickému počítání již nemáme 
důvěru, a tak vždy jeden z nás kontroluje 
- ručním počítadlem nebo pohledem na 
monitor počítače (bylo jich instalováno 
celkem 5) - zda závodníkům po každém 
průjezdu naskakují kola, v tropických 
dnech kdy teploty dosahovaly až 36 °C 
úmorná práce. Ze tří sad transpodérů jich 
během desetidenních závodů 6 vysadilo 
a musely být vyřazeny, tedy celá šestina. 
Kontrolní počítání s ručním vkládáním

Každá výprava měla pro přípravu svých 
modelů k dispozici svůj Stánek s nutným 
vybavením.
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O tom jak vyrovnané a rychlé byly starty svědčí tento 
snímek z rozjížděk juniorů třídy FSR-V 3,5. Prakticky 
po jedné sekundě je  na vodě již  5 modelů.

údajů nedokázal pořadatel zajistit po ce
lou dobu MS, ani pro finále!!!
V nedělním odpoledni přicházejí na řadu 
rozjížďky tř. V15 seniorů, jakési „královské 
třídy” kategorií FSR. Je o ní největší zájem 
a musí se jet 7 skupin. Petr Kuban má ner
vózní start, model dvakrát zastavuje před 
platem a v úvodu ztrácí jeden okruh. Jinak 
jde model výborně a rychlostí stačí všem 
soupeřům, krátký výpadek znamená ztrá
tu dalších okruhů, 46 kol na postup nesta
čí, ale výkon modelu je příslibem pro dru
hou jízdu. Dobře jede Mátl, ale jeho model 
je o poznání pomalejší, taktická a vyzrálá 
jízda dává výkon 51 kol, ale při konkurenč
ních výkonech 56 až 57 kol to naději ne
dává. Třetí náš zástupce D. Štička jede od 
startu ostře, avšak od poloviny jízdy se za
číná projevovat - zatím neznámá - závada. 
Model po stažení plynu, např. ve skrumá- 
žích u bójí, vypadává z „rezonance” a stá
le déle trvá než se chytne. Snad dvakrát to 
znamenalo na ostatní 3/4 kola ztráty. 
Nebýt této závady byl by David schopen 
najet 57 postupových kol. V této jízdě na
jíždí Švéd Forslund 60 a v další Ital 
Braghieri 61 kol! - Na lodích se laboruje 
a jezdí se zkoušet na tréninkovou vodu.
V pondělí se dostávají ke svým prvním roz- 
jíždkám junioři. Nejvíc si slibujeme od již 
vyzrálého Z. Žaroského, držitele stříbra 
z ME. V prvé jízdě „třiapůlek” obsazuje vý
konem 42 kol čtvrté místo a na finále má 
dobře zaděláno. Nervózně, ale solidně, je
de V. Hamera, jehož výkon 38 kol považu
jeme pro začátek za dobrý. L. Rajnišová 
má model o trochu pomalejší. Navíc se 
bojí jet ve skupinách modelů a obloukem 
je objíždí, to pochopitelně nestačí a končí 
s výsledkem 24 kol. V tř. V7,5 jede Žaros- 
ký trochu nervózně, dvakrát zahltí motor, 
a s těmito výpadky najíždí jen 31 kol. 
O mnoho lépe se nedaří ani 
Z. Zavadilovi (jistě, první start ma takovém 
podniku), 29 kol. První jízdy zajel z našich

nejlépe Raška, i když také jed
nou stál a najel 40 kol. V nejsil
nější kubatuře se opakuje situ
ace u Žaroského. Model se ně
kolikrát zastavil a 19 kol je vel
mi hubený výsledek. Raškův 
model zlobí, „nechce” se udr
žet v jízdě a je to jen 6 kol. 
Nejlépe zde zajel Z. Zavadil, ale 
36 kol rovněž na finále nestačí. 
Doufáme ve zlepšení v druhém 
kole těchto rozjížděk.
Úterý je volným dnem šampio
nátu, a tak většina účastníků vy
užívá nabídku pořadatelů na 
prohlídku Paříže. Bohužel plá
novaný návrat v 19.30 se o více 
než dvě hodiny opozdil.
Ve středu následují další soutěže 
juniorů, ale předcházejí jim roz
jížďky třídy H7,5, ve kterých bo
juje i náš L. Runkas. Jezdí s ka
tamaranem (ty jsou poněkud 
pomalejší než klasické tříbodové 
kluzáky) a zisk 690 bodů 
a umístění v první třetině závod

ního pole musíme považovat za velmi ús
pěšné vystoupení. Pak nastupují junioři. 
Druhé rozjížďky se jedou v opačném pořa
dí, což vzhledem k tomu, že se jedou ve 
stejné době má své opodstatnění. Žaroské- 
mu se předchozí výkon zlepšit nepodařilo, 
ale je jasné, že postup má zaručen z první 
jízdy. Rajníšové jen několik minut po startu 
„odešel” motor a jela pouhá 3 kola. 
Výborně to má rozjeto Viktor Hamera, je 
v čele rozjížďky a do konce zbývají jen 4 mi
nuty. Za druhou bójí je nepojízdný model 
a svážecí člun jej nakládá, mezi bójí a člu
nem je mezera 20 m, z druhé strany téměř 
40 m, vybrat si místo na projetí je „jednodu
ché”. Zde však v jednání mladého závodní
ka nastává zkrat, a jako jediný možný cíl si 
vybírá člun. Následuje červená karta a smu
tek v očích závodníka i mechanika. Nebyl 
sám kdo druhou rozjíždku pokazil, večer 
však s radostí zjišťujeme, že výkon z prvních 
rozjížděk stačí na postup do finále.
Ve třídě „7,5” se v jízdách lepší Žaroský, 
ale přesto jeho model po kolizi a pomalém 
svežení má jen 41 kol což nakonec na fi
nále nestačí. Raška má rovněž kolizi a jed
nou přehltil motor, výkon je horší než v prv
ní jízdě. Nejlépe se daří Z. Zavadilovi, který 
jede dobře a zdá se, že se stále - i v takti
ce - lepší. Najíždí 46 kol což znamená po
stup do finále. V nejsilnější kubatuře jede 
jako první Raška, jeho model jede perfekt
ně, jízda je však nervózní a po několika 
okruzích najede v plné rychlosti na převrá
cený model - roztříštěná špička modelu 
a konec nadějí. Ve druhé skupině startuje 
Žaroský a vede si celkem dobře, ale u je
ho modelu se projevuje pomalejší nasko
čení do rezonance po stažení plynu. Když 
pak ve společné kolizi s několika modely 
ztrácí další kola, vychází to na 35 okruhů, 
to na postup nestačí. V první skupině, kte
rá jede jako poslední si vede velmi dobře 
Zavadil. Model má na juniory dostatečnou 
rychlost a zcela pravidelné kroužení po tra

ti s opatrnou jízdou ve skrumážích přináší 
kýžený výsledek 52 kol, celkově pátě mís
to v rozjíždkách a postup do finále. 
Všechna tři finálová klání juniorů máme 
obsazena v „3,5” dvěma modely, vcelku 
musíme být spokojeni.
Ve čtvrtek odpoledne opět jede své jízdy tří
da H15. V jediné jízdě získává náš Runkas 
225 bodů, tj. celkově 27. místo. Odpoledne 
- opět za patřičných tropických teplot - na
stupují senioři tříd V3,5 a V7,5 ke druhému 
kolu rozjížděk. Ve druhé jízdě zlepšuje D. 
Štička svůj předchozí výkon, ale 48 koi, 
i když s krátkým dojezdovým časem, na fi
nále nestačí. Krajča jede svůj standard 
a opakuje výkon 46 okruhů. M. Černý vyjel 
dobře, ale po osmi minutách jízdy se ozva
lo zlověstné cvaknutí v jeho motoru a jeho 
jízda končí. Po jízdě přichází hl. rozhodčí 
s omluvou, že na modelu M. Černého ne
fungoval transpodér a do svých listin zapi
suje 19 kol, které jsem mu nahlásil. 
Nakonec pořadatelé nezapsali ani toto a ve 
výsledkové listině je nula jak ji „zaznamenal” 
nefungující systém!!!
Ve třídě V7,5 se nedaří Štičkovi - dvakrát 
zahlcený motor a kolize, stejně tak končí 
Navrátil, výkony 18 resp. 17 kol nic neřeší. 
Smůlu korunuje B. Směták, který končí 
dobře rozjetou jízdu nulou, resp. kolizí se 
svážecím člunem, útěchou může být, že 
Štičkův výkon (53 kol) z první jízdy stačí na 
finále.
Páteční jízdy „patnáctek” začíná za naše 
soutěžící D. Štička. To co se projevuje u ví
ce modelů je u jeho „15” nejmarkatnější, po 
zpomalení jízdy nechce motor při tropic
kých 36 °C nasadit zpět do rezonance, ne
pomohlo ani prodloužení výfuku. A tak mo
del mnohdy - než jde opět do rychlosti - je
de i půl kola zcela pomalu, soupeři se vzda
lují, výkon je o kolo horší než v prvé jízdě. 
Nakonec šlo zřejmě o problém s chlazením. 
Většina výkonných modelů má značně vět
ší průměry chladicích hadic a výfuky mají 
chlazeny i ve třech místech - zřejmě závaž
ný poznatek i poučení. Mátlova jízda je dob
rá, dvakrát se však dostává do kolize a vý
kon nezlepšuje. S největším napětím oče
káváme jízdu P. Kubana protože v před
chozích jízdách ukázal·, že jeho model je 
dostatečně rychlý. Start v jeho skupině je 
bleskový. Snad šest modelů vhozených 
současně před plato vyorává na trati před 
platem hlubokou brázdu na kterou Kuban 
vhazuje model. Ten po brázdě „vyběhne” 
kolmo vzhůru a dělá kosý přemet. Při zpět
ném dopadu spálí výfukem nohu polského 
závodníka. Start je zastaven a bude opako
ván. Polskému závodníkovi je bleskově na 
spáleninu donesen led, ten však nehledí na 
bolest, ale spíše na to, aby odpadl konku
rent a protestuje proti Kubanovi. Kuban 
smutně odchází z plata, protože rozhodčí 
protestu - s odůvodněním aby nedošlo 
k dalším zraněním - vyhovují. Co dodat, by
la to souhra náhod, ale ke zranění došlo 
a rozhodnutí rozhodčích je nutno přijmout. 
Bilance v seniorech: Štička v hlavním finále 
tř. V7,5, krom toho v tzv. B finálích tříd 3,5 
a 15. Ta sice neovlivňují výsledky mistrov-
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ského závodu, ale jedou se o 3 hodnotné 
ceny. David v „Béčkách” na ceny „nedosá
hl, ale ze seniorů byl naším nej úspěšnějším 
reprezentantem.
Sobotní odpoledne přineslo kromě „B” finálí 
o ceny - tam si trochu „osladili" život něko
likanásobní mistři světa lan Folkson a Dave 
Maries. Následují první dvě finálové jízdy ju
niorů. Ve finále tř. V3,5 nastupují dva naši - 
Viktor Hamera a Zdeněk Žaroský. Lepší za
čátek má Viktor, který jde hned od startu na 
druhé pozici a po polovině 30mínutové jíz
dy se stále drží ještě na třetí pozici. Na čele 
se střídají rychlejší modely Francouzů, 
Holanďana i čínského reprezentanta, ale je
jich výpadky po kolizích nahrávají našemu 
modeláři. Zdeněk měl hned v první třetině 
kolizi, ale jezdí dál s menší ztrátou. Ke kon
ci závodu postihuje zastavení i V. Hameru, 
který se propadá do středu závodního pole 
(zůstal tam až do konce finál, jízdy). 
Nakonec nám finále přináší 6. a 7. místo. 
Pro V. Hameru je 6. místo jeho (zatím) život
ním výkonem, 7. místo Z. Žaroského je 
dobré, ale závodník i model jistě mají navíc, 
ale tentokrát zůstaly tyto možnosti nevyuži
ty (3 okruhy za Hamerou).
Finále tř. V7,5 máme obsazené Zdeňkem 
Zavadilem. Po pomalejším startu se ztrá
tou více jak půl kola na vedoucího závod
níka již Zdeněk chyby nedělá a po trati 
krouží ukázněně, ale i dravě, postupně 
zlepšuje své postavení, finále končí na vý
borném 4. místě, když po krátkém zasta
vení již na rychlejší modely tři prvních jezd
ců nemá možnost zaútočit. S jeho výko
nem jsme však absolutně spokojení.
V nedělních finálových bojích třídy V3,5 se
niorů zastoupení nemáme, ale finále tř. 
V7,5 je pro nás zajímavé účastí finalisty 
z ČR Davida Štičky. Jména dalších finalis
tů - Braghieri (Itálie), Smeets (Belgie), 
Kučera (Rakousko), Baldwin (JAR), Chán 
(Hongkong) - slibují obrovský boj. Všech 
dvanáct finálových lodí startuje společně 
a rozpoutává se .tvrdý boj o každý metr 
trati. Osmý okruh je pohromou pro Itala 
Braghieriho, který v hromadné kolizi po
škodil model a finále pro něj končí v nece-

Hraje se hymna Velké Británie pro P. 
Fieldse, na vlajkový stožár stoupá i vlaj
ka Německa (T. Copey), a zásluhou 
Zdeňka Zavadila i vlajka České republi
ky. Zdeněk zůstává vzhledem ke svému 
věku 14let naší juniorskou nadějí i do 
dalších let.
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lé páté minutě. Ostatní havarované mode
ly po svežení pokračují v závodě a trať je 
plná. Třetinu závodu se rovnocenně drží 
i David, ale potom se opět začíná projevo
vat stejná závada na pohonu. Model po 
zpomalení vypadne z rezonance a čím dál 
více trvá než se dostane z pomalé jízdy, 
tím začíná ztrácet přední pozice ve vyrov
naném závodu, a ani taktická jízda větším 
obloukem okolo bójí není lékem, přece jen 
se tím prodlužuje trať. Osmnáct kol ztráty 
na vítěze (S. Hauenshild, D) při jednom za
stavení je potvrzením nesprávného Chodu 
modelu, i když 7. místo (společně 
s Chánem) nakonec znamená slušné 
umístění, zvlášť když model skončil jízdu 
minutu před závěrečným signálem.
Hned následuje další-zajímavé finále junio
rů s modely o objemu motoru 15 cm3. Po 
startu jede Z. Zavadil mezi prvními, jede 
klidně a pozice jednotlivých závodníků se 
prakticky nemění. Zdeňkův model je jen 
nepatrně pomalejší než např. model 
Belgičana Smeetse, který se propracoval 
do čela. Ve dvou třetinách závodu však 
Smeets model překlápí na vlně, než je sve- 
žen propadá se na 6. místo. Nasazuje 
však dravou jízdu, a pro našeho 
Z. Zavadila, který se usídlil na třetí příčce, je 
hrozbou. Zde je třeba ocenit Zdeňkův klid 
a jeho jízdu po optimální trati, kterou doká
zal udržet do závěrečného signálu svůj mo
del na „bronzové” příčce jen s jedním ko
lem ztráty na dva rychlejší. Všichni jsme si 
s radostí oddechli při zaznění signálu a pak 
jen s trochou napětí vyčkali ve vyhraženém 
prostoru pro kontrolu modelů po jízdě (pře- 
měřování motorů) na potvrzení výkonu 
a dosaženého umístění. Jsme spokojeni, 
také vlajka České republiky bude při závě
rečném slavnostním ceremoniálu stoupat 
na stožár plovoucího plata. (Mechanik 
L. Mátl s modelem tř. FSR-V 15 a medailis
ta Z. Zavadil odcházejí z plata po úspěš
ném vystoupení ve finálové jízdě. Viz foto 
v obsahu.)
Závěrečný ceremoniál (byl uspořádán před 
startovním platem, kam bylo přitaženo plo
voucí plato pokryté travnatým kobercem 
a opatřené třemi stožáry a stupni vítězů) za
čal po devatenácté hodině. I zde byly bo
hužel problémy. Ceremoniál probíhal jen ve 
francouzském jazyce (pravda jde o jeden 
z oficiálních jazyků org. Naviga) a mnozí zá
vodníci nerozuměli, buď scházeli (ne meda
ilisté, ale do 6. místa byly ceny), nebo jich 
naopak bylo víc. Všem se také zdálo, že 
i projevů - převážně ve francouzštině - bylo 
zbytečně mnoho. Jinak však bylo předává
ní medailí, diplomů a cen na zeleném platu 
působivé a bezchybné. Jen u vyhlášení 
„15” seniorů došlo k faux pas. Slovenští 
modeláři věnovali pro tuto třídu putovní 
pohár k uctění památky Zoly Dočkala, 
dlouholetého prezidenta organizace 
NAVIGA, ale hlasatel pozval k jeho 
předání zástupce České republiky. 
Pochopitelně jsme na sebe mrkli a předá
val jej Jáno Miškovič, ale opět se potvrdilo 
jaký pojem mají v ciziné o našich zemích. 
Světové mistrovství přineslo mimořádně

kvalitní boje. Úroveň šla opět o krůček ku
předu a dřívější mistři, kteří byli zvyklí sbírat 
přední místa a tituly, se najednou nedostá
vají ani do finálových jízd. Škála skutečně 
vrcholově připravených modelů a modelá- 
řů-sportovců je velmi široká a nic není pře
dem jasné. To je jistě skvělé, skvělé je i to, 
že se naši modeláři v této konkurenci ne
ztratili a ve všech třídách se dokázali pro
tlačit alespoň do první poloviny startovního 
pole. O to cennější je bronzová medaile 
Zdeňka Zavadila.
Snad poprvé se MS pořádalo v tak ex
trémních tropických vedrech („tropy” ne
byly jen ve Francii). Pořadatelům se i přes 
snahu, kterou jim nelze upřít, ledacos ne
zdařilo, né však vždy jejich vinou, např. vý
padek 6 transpoderů.
V závěru bych chtěl poděkovat všem kteří 
soutěžili za odpovědný přístup k reprezen
taci ČR, zvlášť chci pogratulovat všem fi
nalistům a Zdeňkovi Zavadilovi za bronz 
pro Českou republiku zvlášť (i jménem re
dakce časopisu Modelář a modely, kde 
jsem členem redakční rady).
J. Lejsek, vedoucí repre, družstva ČR 

Foto: archiv autora

VÝSLEDKY MS 1998
(první tři místa + umístění závodníků ČR 
a SR do TO. místa)
Třídy FSR
V3,5 jun. (3T závodníků): 1. S. WOLFS 
(NL), 55/30,6 (kola/čas); 2. E. Cardinale 
(F), 53/5,1; 3. P. Rožek (PL), 51/15,7;... 6. 
V. Hamera (CZ), 45/0; 7. Z. Žaroský (CZ), 
42/0,9.
V5,5 sen. (65): 1. D. MARLES (GB), 
78/1,4; 2. S. Videmont (F), 78/17,7; 
3. K-Ch. Chan (HK), 73/0.
V7,5 jun. (34): 1. K. NEMETH (H), 70/4,0;
2. D. Smeets (B), 67/2,9; 3. S. Petitjean 
(F), 66/34,5; 4. Z. Zavadil (CZ), 55/13/4. 
V7,5 sen. (57): 1. S. HAUENSHILD (D), 
79/0; 2. L. Jerksten (S), 79/3,2;
3. W. Vorster (JAR), 79/12,8;... 7. D. Štič- 
ka (CZ), 61/0.
V15 jun. (32): 1. P. FIELDS (GB), 74/14,5;
2. T. Copey-Polte (D), 74/16,7; 3. 
Z. Zavadil (CZ), 73/16,8.
V15 sen. (68): 1. S. VIDEMONT. (F), 
86/15,0; 2. A. Bervoets (NL), 83/3,3;
3. Ch. Kučera (A), 83/8,6.
V35 (15): 1. F. JAHNICH (D), 71/7,1; 
2. R. Shaikou (BS), 70/10,2; 3. P. Marsot 
(F), 58/23,8.
H3,5 jun. (8): 1. A. JOUKKERS (RUS), 
1125 (body); 2. V. Beliy (RUS), 725; 3. M. 
Dirs (GB), 700;... 8. R. Torvenyi (SK), 0. 
H3,5 sen. (32): 1. D. MARZOLF (F), 1325; 
2. K. Hoddeland (N), 825; 3. T. 
Doombosch (NL), 752.
H7,5 jun. (12): 1. S. BANSZAK (D), 1225; 
2. A. Tcherkachine (RUS), 925; 3. S. 
Pettula (S), 650.
H7,5 sen. (47): 1. K. NODDELAND (N), 
1400; 2. A. Martinelle (S), 1075; 3. A. 
Haritonov (RUS), 821.
H15 sen. (49): 1. Y. COSTA (F), 1169; 2. 
F. Jaartsveld (NL), 725; 3. R.
Raeymaekers (B), 677.
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POLOMAKETA ČS. HISTORICKÉHO VĚTRONĚ
◄

Na návrhu tohoto výkonného větroně se 
podíleli Hubert Váhala a Štefan Plesko. 

Na jarní soutěží výkonných větroňů MLL 
(Masarykova letecká liga) byl poctěn druhou 
cenou za konstrukci. Původně bylo počítá
no s jeho účastí na závodech v Žilině- 
Straníku, ale pro přetížení dílny MLL ve 
Vysokém Mýtě nemohl být včas dohotoven. 
První lety proběhly na letišti ve Gbelích 15. 
října 1936 šéfpiloty MLL Elsnicem 
a Rodovským z Letova, Větroň byl velmi 
dobře dílensky zpracován a hned první lety 
ukázaly dobrou ovladatelnost, obratnost 
i klouzavost. Velmi dobrého účinku bylo do
saženo brzdícími klapkami, které „zhoršují’ 
klouzavost na polovinu a dovolují přistání na 
velmi krátkou vzdálenost.

Jde o samonosný středokřídlý jednop
lošník s křídlem lomeným do „M ” pro něž 
je použít jeden z nejlepších profilů té doby 
- Göttingen G-692, S výjimkou křidélek je 
celé křídlo potaženo dýhou, stejně jako 
u kormidel pouze kýlové plochy a zbytek 
je potažen plátnem. Eliptický trup přechá
zí do kónické trubky až ke směrovému 
kormidlu a je potažen břízovou překližkou. 
Pilot je chráněn průhlednou kabinou se 
dvěma postranními okénky k lepší cirkula
ci vzduchu. Lyže i ostruha jsou odpérová
ny tenisovými míčky. Hlavní techn. údaje: 
rozpětí 16 m, délka 6,9 m, hmotnost 230 
kg, plocha 14,6 dm2, klouzavost 1:24.

Model jsem si postavil v měřítku 1:20 ze 
zbytků balzy síly 0,8 2 a 5 mm. Zveřejněný

plánek je ve skutečné velikosti modelu. 
Pro výrobu šablon si jej překopírujeme na 
tužší papír. Šablony vystřihneme a obkres- 
líme na připravené odřezky balzy.
K STAVBĚ (neoznačené rozměry v mm): 
TRUP. Díly 1 a 2 vyřízneme z balzy tl. 5,; 
ve středním dílu vyřízneme otvor pro zá
těž - olovo cca 10 g, a ve všech dílech 
vyřízneme otvory pro usazení křídla, sle
píme v celek. Po zaschnutí brousíme do', 
oválného tvaru včetně zúžení dozadu na 
tl. 2 mm. SOP 3 vyřízneme z balzy tl. 2,! 
vlepíme na trup a zbrousíme směrem 
dozadu až na 0,6. Křídlo vyřízneme ze 
dvou polovin z balzy tl. 5, od středu jel 
zbrousíme ke koncům až na tl. 1, z horní 
strany brousíme do profilu. V místě lo-J 
mění rozřízneme a slepíme po zabrouše
ní do vzepětí. Střed slepíme až při vlepe
ní do trupu. VOP 5 vyřízneme z balzy tl.J 
0,8. Všechny díly barevně upravíme čer
veným papírem, kabinu modrým, jednou 
lakujeme řídkým nitrolakem, tuší nebo fi
xem naznačíme pohyblivé části a znovu 
lakujeme. Vše pak slepíme v celek ve 
správné kolmosti, souososti i správném 
úhlu seřízení. Kontrolujeme polohu těžiš
tě, případně dovážíme.
K létání si vybereme, klidný podvečer 
a na louce či svahu zaklouzáme. Model 
dobře létá na svahu, ale lze jej - po ve- 
tknutí háčku ze špendlíku, cca 5 mm 
před těžištěm - vytahovat na niti jako vol
ný model.
Hezké zážitky přeje

Zdeněk Raška
Konstrukce, výkres, foto: autor

Zásilková služba časopisu MODELÁŘ a MODELY
Nový, aktualizovaný seznam plánků, které byly zveřejněny v letech 1997 a 1998 a ur

čeny k rozesílání zájemcům. (Pozn. Další plánky, které byly zveřejněny ve skutečné ve
likosti touto službou nenabízíme.) Uvedené plánky není zapotřebí písemně objednávat, 
plánky modelů ve skutečné velikosti obdržíte poštou (po dohodě je i možnost osobní
ho vyzvednuto, poukážete-li čitelně vyplněnou poštovní poukázkou typu C částku uve
denou u modelu na adresu redakce: Modelář a Modely, Křižíkova 35, 186 00 
Praha 8 (ve Slovenské republice na adresu: Magnet-Press Slovakia, Grösslingova 62, 
811 09 Bratislava). Do zprávy pro příjemce uveďte název plánku a znovu svou úplnou 
adresu. Výkresy vám zašleme do 30 dnů po obdržení poukázané částky (na Slovensku 
do 45 dnů). V redakcí Modeláře má tuto agendu na starosti sekretářka redakce, paní 
Jitka Madárová (tel./fax: 02/218 63 403).

MODELY LETADEL
ULTRA-L - sportovní motorový RC mo
del (1/97) R 1310, H 1600, M 2,5 - 3,5 
Konstrukce: F. Kalouner 70 Kč (80 Sk) 
CESSNA 172 - upoutaná polomaketa 
„SUM” (3/97) R 1030, H 680, M 2 - 2,5 
J. Plaček 70 Kč (80 Sk)
DOMINIK - rekreační RC model (4/97)
R 1160, H 1000 - 1200, M 1,5 - 2,5 
M. Šnejdar 70 Kč (80 Sk)
OPTIMO - historický motorový model 
(5/97) R 1444, H 360 (650), M 1,8 
Z  Tuček 70 Kč (80 Sk)

AERONCA 7 - RC polomaketa (5/97)
R 1877, H 3900, M 6,5 - 10
J. Plaček 110 Kč (130 Sk)
FUMO 1 - upoutaný model (6/97)
R 950, H 750, M 2,5
J. Hyžík 70 Kč (80 Sk)
DUO - dvoumotorový RC model (7/97)
M 2x 3,5
J. Plaček 110 Kč (130 Sk)
BULDOK - cvičný a rekreační RC 
motor, model (9/97)
R 1475, H 2000, M 3,5 - 6,5
J. Plaček 110 Kč (130 Sk)

TUČŇÁK - cvičný upoutaný motorový 
model (1/98) R 1010, H 740, M 2,5 
J. Plaček 90 Kč (120 Sk)
1-153 Čajka - RC elektrolet, polomaketa 
dvouplošníku (3/98) R 924, H 800, EM 
řady 540
Ing. J. Moravec 110 Kč (130 Sk)

Tipsy Junior - upoutaná polomaketa 
(4/98) R 740, H 450, M 1,5 
J. Plaček 70 Kč (80 Sk)
PS-05 Boby - rekreační RC model na 
elektromotor (5/98) R 1050, H 720, EM 
Speed 400
A. Souček 100 Kč (120 Sk)
CRANFIELD A1 Chase Mk.2
upout. polomaketa (8/98)
R 645, H 400, M 1,5 
J. Plaček 100 Kč (120 Sk)

(pokračováni)

Vysvětlivky: R (rozpětí v mm), H (hmot
nost v g), M (motor, objem v cm3), EM 
(elektromotor).
Podrobnosti k uvedeným modelům 
najdete v příslušných číslech časopisu 
„Mo+Mo”.
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PRODEJ
■  1 Nový soustruh na kov IKD-400 (NSR). 
Točná délka 400 mm, průměr 250 mm; roz
měry - 935x588x375 mm; cena 32 900 Kč. 
Informace zašlu zdarma. Pavel Jára, 345 01 
Mrákov č. 86

Nejrozšířenějším modelářským oborem je 
stavba funkčních modelů letadel, proto se také 
nejčastěji setkáváte s články, které se touto pro
blematikou zabývají. Pro váš lepší přehled jsme 
připravili malý „slovníček” . Stručně chceme 
představit jednotlivé soutěžní kategorie modelů 
letadel a současně (důležité především pro infor
mace z mezinárodních soutěží) vás obeznámit s 
používanými zkratkami (FAI od roku 1997 po 
sjednocení s olympijským značením) k označo
vání jednotlivých zemí. Tyto zkratky platí nejen 
pro MS, ME a mezinárodní soutěže leteckých 
modelářů, ale samozřejmě pro všechny ostatní 
„vzdušné” sporty zastřešené FAI. Dosud - pře
devším pro úsporu místa - se používaly meziná
rodní značky pro označování vozidel, které jsou 
také obecně známé.

KATEGORIE MODELŮ LETADEL 
Mezinárodní kategorie dle FAI 
Volné modely
F1A - kluzáky
F1B - modely s pohonem gumou
F1C - modely s pístovým motorem
F1D - halové modely
F1E - svahové kluzáky
F1G - modely s pohonem gumou (B1) p
F1H - kluzáky (A1) p
F1J - modely s pístovým motorem (C1) p
F1K - modely s motorem na C02 p
F1L - halové modely p
Upoutané modely
F2A - rychlostní modely
F2B - akrobatické modely
F2C - týmové modely
F2D - souboj (Combat)
F2E - souboj modelů s detonačními motory p
Rádiem řízené modely
F3A - akrobatické motorové modely
F3B - modely větroňů (3 úlohy)
F3C - vrtulníky
F3D - závody kolem pylonů
F3F - svahové rychlostní modely větroňů p
F3H - termické přelety větroňů p
F3I - větroně startující aerovlekem p
F3J - termické modely větroňů
Makety
F4B - upoutané makety
F4C - rádiem řízené makety
F4D - halové makety s pohonem gumou p
F4E - halové makety s motorem na C 02 nebo
s elektropohonem p
F4F - halové makety (formule Peanut) p
Rádiem řízené modely s elektropohonem
F5A - akrobatické modely
F5B - motorové kluzáky
F5C - vrtulníky
F5D - rychlostní modely
(Pozn. p = kateg. s předběžnými pravidly.)
Kategorie podle Sport, řádu ČR, tzv.
Národní kategorie
Volné modely
H - házecí kluzáky
A3 - kluzáky

■  2 Piper-125 rozpětí 2200, motor 
TO-GOLT. J. Bekárek, Bejdové 1791, 708 00 
Ostrava, tel. 069/6950248
■  3 Lacno nový RC větroň Chili, pohon 
700 motor + 2x 10 čl. + 3x servo + 
regulátor. Tel. 00421/905/722237 M. 
Pekár, Cesta J. Alexyho 1, 921 01 Banka, 
Slovensko

KOUPĚ
■  4 Tatra 141 Espewe Modelle, 1:87. 
M. Hlaváček, Západní 916, 349 01 Stříbro

P30 - modely s pohonem gumou 
C02 - modely s motorem na C02 
P3 - halové modely 
Upoutané modely 
UŠ - školní modely 
SUM - sportovní upoutané modely 
Rádiem řízené modely 
RCV1 - termické větroně řízené směrovkou 
RCV2 - termické větroně 
RCV2PM - větroně s pomocným pístovým mo
torem
RCH - házecí kluzáky řízené rádiem
RCM2 - akrobatické motorové modely
RCMH2 - modely hydroplánů
RCP - modely pro závod kolem pylonů
Modely s elektropohonem
F5B/N - modely s elektrochemickými články
(„Národní"”)
F5B/7 - modely se sedmi elektrochemickými 
články
F5B/600 - modely s deseti elektrochemickými
články
Makety
MC02 - makety s pohonem C 02 
Mmin - makety s pohonem gumou 
Moř - makety s pohonem gumou 
Mpist - makety s pohonem gumou 
RCSM - rádiem řízené sport, polomakety

Mezinárodně platné označení států pro 
leteckomodelářské soutěže
ALG - Alžírsko, ARG - Argentina, AUS - 
Austrálie, AUT - Rakousko, AZE - Ázerbajdžán, 
BEL - Belgie, BRA - Brazílie, BUL - Bulharsko, 
CAN - Kanada, CHI - Chile, CHN - Čína, CRO
- Chorvatsko, CUB - Kuba, CYP - Kypr, CZE - 
Česká republika, DEN - Dánsko, EGY - Egypt, 
ESP - Španělsko, EST - Estonsko, FIN - 
Finsko, FRA - Francie, GBR - Velká Británie, 
GER - Německo, GRE - Řecko, GUA - 
Guatemala, HON - Honduras, HKG - Hongkong 
(nynísoučást Čínské republ.), HUN - Maďarsko, 
IND - Indie, INA - Indonésie, IRQ - Irák, IRL - 
Irská republika, ISL - Grónsko, ISR - Izrael, ITA
- Itálie, JOR - Jordánsko, JPN - Japonsko, 
KOR - Korejská republika (tzv. Jižní Korea), 
KUW - Kuvajt, LAT - Litva, LIB - Libanon, LIE
- Lichtenštejnsko, LUX - Lucembursko, MAR - 
Maroko, MAS - Malajsie, MEX - Mexiko, MON - 
Monako, NAM - Namibie, NED - Nizozemí, 
NOR - Norsko, NZL - Nový Zéland, PAK - 
Pákistán, PER - Peru, PHI - Filipíny, POL - 
Polsko, POR - Portugalsko, PRK - Korejská lid. 
demokr. republika (tzv. Severní Korea), ROM - 
Rumunsko, RUS - Rusko, RSA - Jižní Afrika, 
SMR - San Marino, SIN - Singapur, SLO - 
Slovinsko, SVK - Slovensko, SUI - Švýcarsko, 
SUR - Surinam, SWE - Švédsko, THA - 
Thajsko, TPE - Tchaj-wan, TUN - Tunis, TUR - 
Turecko, UAE - Spojené arabské emiráty, UKR
- Ukrajina, USA - Spojené státy americké, VEN
- Venezuela, VIR - Island, YUG - Jugoslávie, 
ZIM - Zimbabwe.

Pro Modelář a Modely: Ing. B. Votýpka
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líží se podzim  a s ním také větrné 
počasí, které nám umožní ještě více 

vnímat okolní vzduch, tedy prostředí, 
které nás obklopuje a ve kterém se vol
ně vznášejí různé lehké předměty. Pro 
nás je to m ožnost postavit si jednodu
chý létací aparát - draka. „Rodnou zem í’ 
draků je Čína, kde jim dávali vzhled po
hádkových bytostí majících fantastické 
tvary a zbarvení. V současnosti je stav
ba draků a jejich sportovní let předm ě
tem  náročné - mezinárodně uznávané 
disciplíny - ve které je zařazen i souboj. 
Draků je m noho druhů a rozdělují se do 
dvou základních skupin. Mezi plošné 
draky s ocasem patří psaníčko, hvězda, 
bába, malajský drak a draci ptákovití, 
v druhé skupině jsou tzv. draci krabico
ví, komoroví a draci čínští. Rádi bychom 
v té to  „nepravidelné” rubrice uváděli růz
né konstrukce draků, nyní začínáme tou 
nejjednodušší konstrukcí, tzv. psaníč
kem, na jehož stavbu jistě seženete 
vhodný materiál v prodejnách s m ode
lářským či papírenským zbožím. 
PSANÍČKO
Drak typu „Psaníčko” je jednoduché a ne
náročné konstrukce, bývá malých rozměrů 
a postavit si jej mohou i úplní začátečníci. 
Stavba není ani příliš pracná ani nákladná, 
a pokud máme po ruce vhodný materiál 
stačí nám k tomu jedno odpoledne. Tvar 
může mít čtvercový (obr. 1, A = B) nebo 
obdélníkový (obr. 2, A < B). Na dalším ob
rázku (obr. 3) je znázorněno „Psaníčko” 
obdélníkového tvaru i s uvedeným základ
ním rozměrem nosníků - 400 milimetrů. Ke 
stavbě je zapotřebí následující materiál: 
Dva dřevěné nosníky o délce 400 až 500 
mm a průřezu 2,5 až 5 mm (podle našich 
možností a velikosti draka). Dále režná nit 
(vhodný je i pevný tenčí provázek), hed
vábný papír (v podstatě jemný balicí papír) 
na polepení a samozřejmě vhodné lepidlo 
na dřevo a papír.
STAVBA
Nejprve přes sebe křížem přeložíme dva 
nosníky a svážeme je pevně nití. Dbáme 
na to, aby všechny čtyři konce byly stejně 
dlouhé. Konce nosníků lehce nařízneme 
a přes vzniklé zářezy vedeme po celém 
obvodu režnou nit. Střední spoj nosníků 
(svázaný nitěmi) i nitě v zářezech zalepíme 
lepidlem (zde můžeme použít i tzv. „vteři- 
nové" lepidlo, ale pozor na prsty a oči). 
Hotovou a zalepenou kostru draka položí
me na potahový papír, který si naměříme 
a na každé straně přidáme po okraji asi 5 
až 10 mm, v rozích jej sestřihneme (obr. 4). 
Přesahující okraje papíru postupně natírá
me lepidlem, přehýbáme přes režnou nit, 
uhlazujeme a přilepujeme.
Ze zbytků papíru (někdy se kvůli barevnos
ti používá i krepový papír) nastříháme 15 
až 25 malých obdélníčků (rozměr asi 5 
X 10 mm), které skládámfe jako harmoniku. 
Ve střední části je svazujeme do „mašli-
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ček" (asi 100 až 150 mm od sebe) na rež
nou nit a tak sestavujeme ocas draka, 
konec ozdobíme papírovým střapcem 
(obr. 5). Délka ocasu bývá různá (je to dá
no velikostí draka a předpokládanou silou 
větru), ale většinou kolem tří metrů.
Tím je v podstatě drak hotový, nyní na něj 
musíme přivázat závěs (tzv. váhy). Závěs 
může být přichycen ve třech (obr. 6) nebo 
čtyřech bodech (obr. 7). Na spodní rohy 
psaníčka přivážeme režnou nit dlouhou 
300 mm (30 cm) a do jejího středu přivá
žeme ocas (obr. 8) Zbývá nám ještě 
„Psaníčko” vyvážit (obr. 9), draka spustíme 
volně na závěsu na vodorovnou plochu 
(podložku) a pohybujeme vypouštěcí šňů
rou po závěsu až drak svírá s podložkou 
vhodný úhel a  (tj. 25 až 30 °). Na správ
ném umístění této vypouštěcí šňůry závisí 
letové vlastnosti draka.

-SP-
Výkresy: autor

Obr. 4

Obr. 2

ovázáno nitěmi režná nit

nosníky

Obr. 3
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Obr. 5 Obr. 6

p o u š tě c í
šňůra

Obr. 7

Obr. 8

hvp modelář
Robert Hladík

prodejna s širokým sortimentem modelářských potřeb nabízí:
• Kity z Kovozávodů Prostějov a družstva SMĚR Praha
• Balza a stavebnice z produkce HVP Modell
• Motory M W S, MP JET, K a B, COX, OS
• Stavebnice RC modelů letadel, lodí a aut
• České autodráhy vč. náhradních dílů
• Modelářská bižuterie z produkce MP Jet
• Makety zbraní MARUI
• Paliva a laky
• Kompletní sortiment barev AGAMA
• RC soupravy Futaba a Graupner te l.:
• Široký výběr ACCU packů Soft Model
• Regulátory Jeti a Graupner 13X 2

Prodejna: 
H usitská 68  

Praha 3  
130 00  

0 2 / 2 2 7  8 0  5 1 2  
0 2 / 2 2 7  8 0  5 1 2

Prodejní doba Po  -  Pá 9°° -  18°°, So 9°° -  12°°
Po dobu trvání výstavy Model HOBBY sleva v prodejně 5  % .

r N á k u p  a  p ro d e j p o tře b  p r o  m o d e lá ře
Li mužská 8, 100 00 Praha 10 
Tel. sklad: 02/ 772934 
Tel.+ fax: 0 2 /7 7  7510 
Mobil.: 0603 438 072

Nabízí za výhodné ceny:
• Palivové nádrže z dovozu o objemu 55 až 568 ml
• Potahovou fólii Solar ve 32 bar. odstínech, Solartex ve 22 bar. odstínech
• Podvozková pneu. kola o průměru od 38 do 125 mm
• Plastový vrtulový kužel o prům. od 31 do 90 mm
• Držáky serv mikro - Standard
• Palivo pro modelářské motory žhavicí i detonační
• Modelářskou bižuterii - kul. kloub, vidlička kovová s čepem, vidlička 

zajišťovací, špendlíky, páky - malá i velká, závěsy
• Ostruha s kolečkem o prům. 19 až 30 mm
• Lodní šrouby o prům. 30 až 55 mm
• Lodní hřídele délky 150, 180, 200 a 280 mm
• Modely lodí Polaris, Pilot, Policejní člun a Zar
• Ocelové dráty o prům. 0,8-1; 1,5; 2, 2,5; 3,15; 3,5 a 4,5
• Lepidlo rychleschnoucí, lepidlo na fólie Balsaloc, Solarlac

L Aktuální nabídku zašleme.
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V ážení přátelé modeláři a sběrátelé, 
na těchto stránkách budete od tohoto 

čísla nacházet problematiku, která bude vě
nována automodelům. Pravidelně se bude
me věnovat nejen představování novinek, 
ale také sbírkám a dalším zajímavostem 
z oblastí modelů automobilů. -re

ku, na historické období nebo sportovní ka
tegorii. Proto zde budete nacházet zajíma
vosti a novinky z oblastí „osmnáctin". 
Britská klasika

Na norimberském veletrhu se v ob
lasti modelových automobilů 1:18 před
stavila nová značka CHRONO, a to

LOTUS Elise. Novinka 1998 v měřítku 1:18 od fy CHRONO.

a šedesátých letech a dodnes je předmě
tem zájmu a obdivu. Na první pohled po
měrně subtilní automobil má hliníkové šasi, 
m otor umístěný před zadní nápravou 
a plastovou karosérii. Pohonnou jednotku 
vybrali konstruktéři z produkce britského 
koncernu Rover a je jí čtyřválec 1,8 litru 
s výkonem 88 kW (120 k). Při pohotovost
ní hmotnosti pouhých 750kg dosahuje Elise 
s tímto motorem vynikajících dynamických 
parametrů - největší rychlost 202 km/h, 
zrychlení z klidu na 100 km/h za 5,9 s.

Ve své modelové podobě snese Lotus 
Elise „Chrono /1 :18“ srovnání s modely fir
my UT, která představuje současnou špič
ku v této modelové kategorii. I když mode 
sám je na první pohled poněkud malý na 
krabičku ve které je dodáván, je detailně 
a kvalitně zpracován. Zákazníkům je nabí
zen ve třech barvách. Podle katalog, číše 
je to žlutá (1020), modrá metalíza (1021 
a černá (1022).
Druhým želízkem této firmy v ohni zájrru 
sběratelů je legendární ASTON MARTIf 
DB5, automobil, který vedle sportovních

Modely automobilů v měřítku 1:18 se vy
rábějí v celé řadě zemí, v Evropě, ve 
Spojených státech i v Asii. Jejich obliba má 
několik kořenů, z nichž zřejmě nejdůležitější 
je dosahování vysoké úrovně shody s před
lohou po stránce tvarů, provedení detailů 
i barevnosti. Tento aspekt přitom oslovuje 
nejen sběratele, ale zákazníky, kteří kupují ty
to modely především jako hodnotné dárky 
pro nejrůznější příležitosti.

Právě díky tvarové shodě a možnosti do
konalého vybarvení jsou mezi „osmnáctina- 
mi“ zřejmě nejoblíbenější modely závodních 
a sportovních automobilů a vozidel, která 
nějakým způsobem vynikla mezi ostatními 
velkosériovými produkty. Nalezneme mezi 
nimi tudíž vedle- automobilů které se zapsaly 
do historie motorizmu, také nejrůznější for
mulové, rekordní či závodní vozy, stejně jako 
populární filmové rekvizity.

Protože ani pro vášnivé sběratele nejsou 
modely v měřítku 1:18 příliš levnou záleži
tostí, nelze se divit, že jejich sbírky jsou čas
to zaměřeny tematicky - na některou znač-

Pohled na detailně zpracovanou - karosářský krásně provedenou 
s chladicími otvory, koncovými světly a dvojicí výfuků.

- záď modelu Elise

hned dvěma nesporně exkluzivními 
modely sportovních vozidel z britských 
ostrovů - LOTUS Elise a ASTON 
MARTIN DB5.
Jak je dnes ve světové výrobě modelů 
celkem běžné, sídlí nová firma 
v Hongkongu, v Evropě její modely distri
buuje portugalská Vitesse Group. Již prv
ní dva modely, které se z nabídky fy 
Chrono objevily na našem trhu, mají vyso
kou úroveň zpracování a dávají tušit, že 
i další modely by mohly být zajímavé ne
jen výběrem značky a typu vozidla, ale 
i kvalitou a modelovou věrností. O připra
vované produkci značky Chrono se na 
tom to místě určitě ještě zmíníme. 
Předloha jednoho z modelů - malý road
ster LOTUS Elise - zaznamenala poměr
ně slušné obchodní výsledky a pomohla 
tak po ekonomické stránce stabilizovat 
tradiční britskou značku sportovních auto
mobilů. Konstrukce a vlastnosti typu Elise 
navazují na tradici legendárního typu Lotus 
Seven, který se proslavil v padesátých

úspěchů proslavil především agent Jejíhi 
Veličenstva James Bond, známý jako č 
007. Podobně jako předchozí model j 
i Aston Martin DB5 dobře propracovaný ja 
v detailech, tak v celku. Kovová karosérie j 
čistě opracována a lak (ve třech barevnýtí 
mutacích) je také kvalitní. Věrně propracc 
váná je takě maketa motoru s celou řado 
ručně dobarvovaných detailů. Snad jedino 
„vadou na kráse“ jsou poněkud jednoduš 
tvarované pneumatiky, celkově dobrý dc 
jem z tohoto modelu však nekazí, tak s 
tento model stává dalším lákadlem pro sbí 
ratele automobilů v měřítku 1:18.
Pro ně i ostatní zájemce je AM dodáván v 
třech barevných provedeních: Britisc 
Racing Green (britská závodní zelená, ka

\ *
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Po odklopenou kapotou najdeme opět 
věrně zpracovanou maketu motoru s ruč
ně dobarvenými detaily.

č. 1001); Dark Red (tmavě červená, 1002); 
a Light Metal Blue (modrostříbrná metalíza, 
1003). Do výroby se přepravuje (pod č. 
1010) provedení „James Bond" s nejrůz
nějšími doplňky a finesami, tak jak je zná
me z automobilu použitého ve filmech 
agentem 007.
Dvakrát formule 

V posledních dvou letech neobvykle 
vzrostl mezi sběrateli zájem o modely 
vozů formule 1 starších ročníků. Po 
skromnějších začátcích uspokojování 
tohoto zájmu především modely v mě
řítku 1:43 došlo od roku 1997 i na osm-

mule 1 - LOTUS 49 - a to hned v několika 
variantách. Model má kovovou karosérii 
a plastové doplňky, detailně propracovaný 
motor a „standardně" dobrou kvalitu. 
Přestože pochází až z Číny a do Čech putu
je přes značnou část světa, je při jeho pro
deji minimum reklamací, protože jeho obal je 
nejen účelný, ale i dostatečně pevný. 
Předlohou tohoto modelu je úspěšný for
mulový automobil z konce šedesátých let, 
jehož tvůrcem byl britský konstruktér Colin 
Chapman a za jehož volantem se objevo
vala taková jména jako Jim Clark nebo 
Graham Hill, otec dnešního úspěšného 
jezdce F1 a mistra světa Damona Hilla. 
Vlastní konstrukce tohoto monopostu byla 
významná tím, že motor Ford byl použit ja
ko součást nosné konstrukce. S automo
bilem tohoto typu získal G. Hill před třiceti 
lety titul mistra světa F1. Tento model se 
dodává pod katalogovým číslem Q 9001 
v barevném provedení vozu, s nímž Jim 
Clark zvítězil v „British Grand Prix" v roce 
1967.

Na boom modelových formulí v měřítku 
1:18 reagovala také známá firma 
Paul’s Model Art známá pod značkou 
Minichamps nejprve modelem monopostu 
Ferrari 312 T a nyní novinkou - TYR R ELL  
003. Jde o model mistra světa, kterým se 
stal v roce 1971 Skot Jackie Stewart, při-

náctiny.
Jednou z prvních byla již tradičně značka 
VITESSE Group, která zájemcům nabídla 
v měřítku 1:18 model věhlasného vozu for-

Typicky agresivní předek typu DB5. Na 
snímku je  dobře vidět propracovanost de
tailů modelu.

čemž Tyrrell zvítězil v hodnocení konstruk
térů. Dopomohlo k tomu především šest 
vítězství v sezóně, ale významné bylo i to, 
že Stewart startoval šeskrát z nejlepší po
zice a devětkrát z první řady.

Pro Minichamps je tradiční vysoká úroveň 
kvality modelu. Model má kovovou karosérii, 
detailně propracovaný motor i kokpit. Za po
zornost stojí také dobové vybarvení modelu. 
Tehdy tradiční modrá barva vozu je doplně
na poměrně malou plochou věnovanou 
sponzorům s absencí dnes všemocné tabá
kové reklamy. Tento model lze získat ve 
dvou provedeních. Pod katalogovým číslem 
181710011 v podobě vozidla mistra světa 
1971 Jackie Stewarta a s č. 181710009, 
v barvách druhého člena stáje Tyrrell (1971) 
Francoise Ceverta, který tehdy v celkovém 
hodnocení šampionátu skončil na třetím 
místě.

PS
Foto: autor a archiv

V pozdější době se začal tvar karosérie vo
zů F1 měnit (rozšiřovat). Na snímku je  m o
del TYRRELL 003 fy Minichamps s figur
kou J. Stewarta.
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HERPÅ - malé modely pro velké sbératele
Pro všechny příznivce modelů automobilů v měřítku 1:87 představuje značka Herpa základní písmeno sběratelské abecedy.

Herpa letos slaví významné jubileum - 20 let od zahájení výroby modelových automobilů velikosti HO (1:87). V roce 1978 uved 
la Herpa na trh v tom to rozměru modely automobilů Opel Rekord E, Audi 80 GTE, Opel Ascona, BMW 633 CSi, Porsche 92r 
a Audi 100. Lze předpokládat, že tehdy u firmy nikdo netušil, jak se v následujících letech rozšíří výroba a kam všude produkt] 
značky Herpa zamíří.

V současné době najdeme v katalogu kolem třiceti různých skupin modelových automobilů, které obsahují vedle osobních vozide 
také malé i velké užitkové automobily, tahače, taxíky, hasičská vozidla atd. Tento výčet ovšem tvoří jenom základ rozsáhlé nabídky zbo 
ží a služeb fy Herpa pro sběratele modelů. Všem jejím aktivitám se budeme podrobněji věnovat na těchto stránkách již od příštího čís 
la. Připravujeme pro vás také několik článků z historie značky a reportáž přímo z „výrobní linky" modelů Herpa. Budeme vám praví 
dělně představovat novinky, přicházející na trh každý měsíc. -VK

Foto: archi

1) Peugeot 406

5) MB E200 Binz KTW

NOVINKY 1998
ZÁŘÍ ( 1 - 1 3 )
1) Peugeot 406 - civilní verze francouzské 
limuzíny, která navazuje na STW verzi. Ta 
byla již realizována v sérii Motorsport 
(022590 - sv. modrá /tm. zelená; 32599 - 
červen, metalíza/ stříbrň, metalíza)
2) Honda Accord STW '97 - bílá verze zá
vodního automobilu určená pro sběratele, 
kteří se nespokojí s nabídkou série 
Motorsport (022538 - bílá)
3) Audi A4 „N o ta rz f - vůz rychlé lékařské 
pomoci používané „Bavorským červeným 
křížem" (044004)

6) Porsche 996

8) DAF 95 XF „Tucher Bier" - tahač s př 
věsem (187848)
9) MB Actros L „Lechner" - tahač s cista 
novým návěsem (187848)
10) Scania 144 Topline - „faceliftovaný" tc 
hač s předním ochranným rámem je nab 
zen ve dvou barvách (145220 
vínová/červená)
11) MB Actros L „Culina" - tahač s přiví 
sem (145244)

9) MB Actros L

LOGISTIK

11) MB Actros L

8) DAF 95 XF

4) MB Sprinter RTW „Stadier" - sanitní vůz 
soukromé záchranné služby „Stadier" 
(044011)
5) MB E200 T Binz KTW „MKT Nůrnberg" 
- zcela nový typ sanítního vozu s nástav
bou Binz používaný soukromou záchran
nou službou v Norimberku (043984)
6) Porsche 996 Cabrio - novinka ze série 
PC (101141) 12) MB Actros L „Culina" - tahač s náv 

sem (145237)
13) Dva kusy mobilních kontejnerů určer 
pro přepravu hasičského materiá 
(075633)

ŘÍJEN ( 1 4 - 2 5 )
14) Porsche 911 GT3 - po cestovní vei 
nového Porsche 911 (996) následuje ci\ 
ní verze vozu užívaného pro „Porscl 
Super Cup" (022606 - červená/čerr 
032605 - modrá metal./zelená metalíza)
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15) BMW AC Schnitzer S5 Touring - jde 
vůbec o první vůz BMW kombi zpracova
ný ladičskou firmou Schitzer, vedle karo
sářských úprav má model i nové ráfky od 
ladičské firmy (02613 - černá/zelená; 
032612 - modrá metal./zelená metalíza)
16) Peugeot 406 „POLIZEI" - tento vůz 
používá policie v městě Saarbrucken 
(044035)

17) MB T2 Vario - moderní technický ha
sičský vůz s prodlouženou kabinou 
(044028)
18) MB Actros S - čtyřnápravová sklápěč- 
ka (145268)

20) MAN F2000

19) MB Actros S - čtyřnápravová míchač
ka na beton (145251) Jde o nové prove
dení typu Actros se zkrácenou kabinou, 
která se užívá pro obdobné typy vozidel. 
Oba modely rozšiřují nabídku stavebních 
strojů.
20) MAN F 2000 „Blum“ - tahač (kabina se 
spoilerem) s přívěsem na sypké materiály 
(145213)
21) MB Actros M „Niedermajer" - tahač 
s přívěsem (145275)
22) MAN F 2000 - „facelift" staršího typu,

který byl představen na autosalonu IAA ,98 
(145282)
23) Setra 228 DT „Ice Tigers, Dr. 
Krugmann" - patrový dálkový autobus 
(187831)
24) DAF 95 XF „Brand/D2" - tahač s návě
sem (187879)
25) MB Actros LH „ATU/Pop nach 8" - ta
hač s návěsem (187855) Dva nové mode
ly série „ZPC Collection", které jsou ukáz
kou kvality a propracovanosti modelů 
Herpa.

■ h e r p a
výhradní zastoupení pro ČR - FOX Toys
Královická 96/1659, 100 00 Praha 10, Tel./fax: 02/ 781 56 89
Euro: 0602 248 130, 0602 248 120

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE

PLASTIKOVÉ STAVEBNICE ·  M O D E LY  A U T  D IE -C A S T

Specia lizovaná prode jna 
s autom ob ilovým i modely, výkup m odelů 

aut všech typů a firem , p la tba hotově. 
Prodejna: Havelská 10, PRAHA 1 
IN FO R M A C E  te l.: 0603 247 131

Plastikové stavebnice, m odely aut Die-Cast, 
hračky, m odelářské potřeby a literatura. 
Prodejna: Tukla tská 2105, PRAHA 10 

INFORM ACE tel.: 02/ 779 848
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a k t ua l i t y  na t rhu

MINICHAMPS)®(1:43)

10 430 761210 
Lancia Stratos 
Alitalia, 1. Monte 
Carlo 1976 
(Munari - Maiga)

1 430 771201 
Lancia Stratos 
Alitalia, 1. Monte 
Carlo 1977 
(Munari - Maiga)

2 430 166404 
Toyota Celica, 1. 
Rallye Argentina
1994 (Auriol - 
Occelli)

1 430 166502 
Toyota Celica, 1. 
Rallye Catalunya
1995 (Kankkunen 
- Grist)

430 801201 Lancia Stratos Le Poin 
1. Tour de France 1980 (Darniche - Mahe

430 751214 Lancia Stratos Alitalia, 
1. Monte Carlo 1975 (Munari - Manucci)

430 791201 Lancia Stratos Chardonnet, 
1. Monte Carlo 1979 (Darniche - Mahé)

430 946435 Dauer Porsche 962 GT, 3. Le 
Mans 1994430 856507 Porsche 956L, 1. Le Mans 

1985 (Ludwig - Winter - Barrila)

430 966774 Porsche 911 GT2, Daytona 
1996 (Stuck - Boutsen)

430 145605 Oldsmobile Aurora, Pezza 
(Gooding - Morgan - Morgan)

430 976632 Porsche 911 GT1, Roock 
Racing (KeIIeners - Chaves)

430 976629 Porsche 911 GT1, J-B Racing 
(Ferté - Thévenin - v. Gartzen)

1996 (Wendlinger - Goodyear - Dalmas)

430 976627 Porsche 911 GT1, BP 
Scuderia Italia (Martini - Pescaroti 
Hermann)

430 976628 Porsche 911 GT1, Konn 
Motorsport (Konrad - Baldi - Nearn)



a k t u a l i t y  na t rhu

MINICHAMPS (1:43)

430 052134 VW HebmCiller Cabriolet 1949-50 (červeno-krémová)

430 170501 Saab 900 1995 aurbergine 

430 166620 Toyota Celica SS II Coupé 1994 (černá)

430 065661 Porsche 914 1969-73 (oranžová)

430 013005 Audi A8 1994 (červená) 125020 Lancia Stratos 1972-78 (žlutá)
430 064001 Porsche 
(žlutá)

Street

430 135630 Lotus Super Seven 1968 (britská závod, zelená)

430 171500 Volvo S40 1996 (modrá metalíza)
430 171512 Volvo V40 1996 (červená metalíza)

430
032221 Mercedes-Benz 280 CE Coupé 1977-85 (stříbrná)

430 025120 BMW 635 CSi 1982-87 (stříbrná)
430 025121 BMW 635 CSi 1982-87 (černá)

430 032324 Mercedes-Benz 300 S Coupé 1951-58 (stříbrná)

430 163473 Mitsubishi Pajero LWB 2800 TD (červená)
430 163474 Mitsubishi Pajero LWB 2800 TD (modrá)

D
al

ší
 in

fo
rm

ac
e 

a 
ty

to
 m

od
el

y 
m

ůž
et

e 
zí

sk
at

 u
 f

ir
m

y 
FO

X
 T

oy
s 

(t
el

./
fa

x:
 0

2/
 7

81
 5

6 
89

)



D
al

ší
 in

fo
rm

ac
e 

a 
ty

to
 m

od
el

y 
m

ůž
et

e 
zí

sk
at

 u
 f

ir
m

y 
FO

X
 T

oy
s 

(te
t./

fa
x:

 0
2/

 7
81

 5
6 

89
)

V98021 Porsche 911 GT2 .Fa: Turbo" 75 - 
Le Mans 1997
V98022 Porsche 911 GT2 .Chereau“ 77 - 
Le Mans 1997

XT055 Honda Accord „DHL-. STW 1997 
(Heger)
XT056 Honda Accord .DHL . STW 1997 
(Werner)

VV98028 Peugeot 306. Španělsko 1997 
(Azcona - Billmajer)

V98023 Porsche 911 GT2 „Philippe 
Charrior“ 78 - Le Mans 1997 
V98024 Porsche 911 GT2, „ Konrad“ 
79 - Le Mans 1997

V98025 Porsche 911 GT2 „Lloyd,s“ 80 - Le 
Mans 1997
V98026 Porsche 911 GT2 „Stadier" 84 - Le 
Mans 1997

(1:43)

98010 Renault Espace, F1 Staff Car 
V98011 Renault Spider, F1 Pace Car

V98008 Renault Laguna Break, F1 Medical Car 
V98009 Renault Megane Coupé, F1 Safety Car

de Corse V98019 Porsche 911 GT2 „Jumbo" 73 - Le 
Mans 1997
V98020 Porsche 911 GT2 „Navision“ 74 - 
Le Mans 1997

XT050 Peugeot 406 „Hasseroder," STW 
Champion 1997 (Aiello)
XT051 Peugeot 406 “Hasseroder," STW 
1997 (Van Hommen)

XT041 Honda Accord, BTCC 1996 (Leslie) 
XT042 Honda Accord BTCC 1996 (Kaye)

04042 Brabham Repco BT24, 
Kanady 1967 (Brabham)
04043 Brabham Repco BT24, 
Německa 1967 (Hulme)

04108 Porsche 804, GP Francie (Gurney)
04109 Porsche 804, GP Francie (Bonnier)

04019 Lotus 72 „Gold Leaf", 1. Q/ 
Německa 1970 (Rindt)
04045 Lotus 72 „Gold Leaf", GP Německi 
1970 (Wisell)

04095 Ferrari 312 T3, 1. GP Velká Británie 
1978 (Reutemann)
04096 Ferrari 312 T3, 1. GP Kanady 1978 
(Villeneuve)

XT033 Peugeot 406 . Tc:a BTCC 1996 
(Watts)
XT034 Peugeot 406 ..Totar BTCC 1996 
(Harvey)

04153 Ferrari 156, 1. GP Itálie 1961 (Hill)
04154 Ferrari 156, GP Itálie 1961 (Von 
Trips)

04116 Ferrari 375 F1, 1. GP Španělska 1950 
(Ascari)
04116 Ferrari 375 F1, 1. GP Itálie 1951 (Ascari)
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Vazem ctenan,
To co jsm e vám slibovali v předchozím 

čísle se stalo skutečností. Klasický m o
delářský časopis byl rozšířen o osm ce- 
lobarevných stran za nezměněnou ce
nu. Jak je vám jistě zřejmé z předcho
zích stránek, chcem e se zde zaměřit na 
automodely. Nicméně nepůjde pouze 
o komerci, chcem e také pomoci radou 
a různými návody, chcem e vám před
stavovat proslulé automobily, které se 
stávají vyhledávanými předlohami pro 
výrobce modelů. Zajímají nás názory 
členářů na náplň té to  „rubriky” (ostatně 
to  platí pro celý časopis). Chceme vám 
umožnit abyste získali lepší přehled o té 
to problematice, aby vám bylo umožně
no pom ocí časopisu Modelář a Modely 
(viz rubrika „Pomáháme si“) navázat 
kontakty a např. m ožnost výměny m o
delů s podobně zaměřenými modeláři 
a sběrateli. Chcem e vás inform ovat 
o prodejnách kde představené modely 
můžete koupit. Nyní bude v těchto pro
dejnách v nabídce i tento časopis. Např. 
v Liberci byla otevřena nová prodejna 
Ciner Centrum, zaměřená na ty to  m o
dely, ale také na kity. Firmu FOX Toys, 
která se na náplni těchto stránek podílí 
najdete nyní např. na výstavách v Praze 7 
- MODEL hobby 98 (Veletržní palác) 
a M otoršou 98 (Výstaviště), která se bu
fě konat týden po „m odelhobby” , -re-

H

PRODEJNY
(Pozn. Najdete zde m odely těchto měří
tek: A  - 7:78, B  - 1:43, C  - 1:87)

CESKE BUDEJOVI
MODELY - Pražská 24 - Tržnice, 
370 00 ČB (0602 408  912) A B

PRAHA (02)

MODELY - Havelská 10, 110 00 
Praha 1 (Tel.: 0603 247 131)
A B C

K & K Tuklatská 3, 100 00 Praha 10 
(779 848)
A B C

KROKODIL - Bartolomějská 3, 110 00 
Praha 1 (269 983 5) C

U KRÁLE ŽELEZNIC - Mánesova 42, 
120 00 Praha 2 (22 25 25 25) C

BRNO (05)

MPM - Kounícova 87, 600 00 
(74 61 16) A

RK - Kounicova 87, 600.00 
(41 24 91 85) A B C

MODELY NA ROLI - podchod pod HI. 
nádražím, 600 00 (41 17 41 67) A B C

MODELY VALÍČEK Slovákova 2,
600 00 (46 21 28 59) A B

KARLOVY VARY (017) l i l i !

TAWEKO KV-MODELY Sokolovská 
79, 360 00 K V (48  113) A B C

OSTRAVA (069)

OSTRAVAN - Puchmajerova 9, 700 00 
(61 26 207) A B C

PLZEN (019)

PLZEŇSKÝ MODELÁŘ - Kollárova 
32, 301 21 (72 20 727) A B C

MODEL TRAIN - Slovanská 154, 
300 00 (0603 21 85 47) C

PŘEROV (0641)

JENA MODEL - W ilsonova 4, 750 00 
(0641 445 6) A B C

ZLÍN (067) m

BABYLAND - Stará tržnice - Nám. 
Práce 1699, 760 00 (84 61 33) A B C
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Kopřivnice, toto podhorské město pod 
Beskydami zažilo v květnu velký svátek 
když si jeho obyvatelé a návštěvníci při
pomněli padesát let povýšení Kopřivnice 
na město a sto let výroby automobilů 
známých v celém světě. Divákům byly 
představeny dnes již historické vozy od 
osobních až po nákladní a to v nové ex
pozici, která je situována do městského 
Kulturního domu. Vstupu do budovy vé
vodí rychlíkový motorový vůz „Slovenská 
střela” z roku 1936 (řada M 290.0, výkon 
330 k). Jezdil na trati Praha - Bratislava 
průměrnou rychlostí cca 95 km/h, maxi
mální rychlost byla až 150 km/h (obr. 1).

Dále je možno shlédnout všechny his
torické nákladní vozy Tatra, které se zú
častnily v minulosti různých expedicí, 
včetně vozu Tatra K. Lopraise ze závodu 
„Paříž - Dakar". Vedle těchto obřích tat- 
rováckých kolosů jsou v muzeu také vo
jenské automobily, osobní vozy z různé
ho období výroby a další tatrovácké vý
robky. Na oslavách nechyběli ani auto- 
modeláři s RC modely, kteří předváděli 
co s těmito malými auty dovedou. Jízdu 
si mohli vyzkoušet i příchozí, jak dospělí 
tak děti. Havířovští protagonisté tohoto 
sportu, který přitahuje stále větší počet 
mladých zájemců, jej chtějí ještě více po
pularizovat. V sportovním kalendáři jsou 
naplánovány předváděcí dny pro širokou 
veřejnost, takže kluci se v Karviné 
a Ostravě se mají nač těšit. Vést mládež 
k zájmové činnosti je jistě chvályhodná 
snaha, která může předcházet negativ
ním jevům vznikajícím mnohdy z tzv. nic 
nedělání. Je to ovšem vázáno i na finan
ce, ale peníze věnované na výchovu dětí 
jsou jistě dobrou investicí.

V. Petřek
Foto: autor
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Replika legendárního vozu NW - Präsident zhotovená v roce 1977. 
Originál tohoto vozu z roku 1897je v pražském NTM.
(Pozn. NW - Nesselsdorfer Wagenbaufabrikgesellschaft)

Pohled na zadní 
část a střechu první
ho kopřivnického ná
kladního automobilu 
NW z roku 1898 (rep
lika). Jeho čtyřválco
vý motor o objemu 
5428 cmř a výkonu 
13,2 k (9,6 kW) byl 
chlazen kapalinou 
odpařovacím způso
bem ve dvojitých stě
nách. Pára stoupala 
do prostoru dvojité 
střechy. Tam konden
zovala a jako kapali
na se znovu vracela 
do zásobníku, ochla
zovaná proudícím 
vzduchem přes spo
jovací trubky.

LISTER JAGUAR
Většina lidí žijících po celé zemi má pro ně

co slabost, a u většiny lidí žijících na britských 
ostrovech jsou to koně, a to jak ti čtyřnozí, tak 
ti pod kapotou. Jedním z těch, kteří propadli 
těm druhým, je i Brian Lister, jehož předci se 
věnovali zpracovávání kovů. On sám se zají
mal nejvíce o automobily, a to už byl jen 
krůček k tomu aby je začal sám upravovat 
a později i vyrábět v univerzitním městě 
Cambridge.

Jeho první vůz z roku 1954 měl sice motor 
MG, ale později byly automobily značky Lister 
spojeny téměř výhradně se značkou Jaguar 
(resp. jejími motory). Na britských okruzích 
vyhrály nespočet klubových závodů. Později 
sice firma Lister zanikla, ale její vozy se obje
vují na závodech veteránů v Evropě i v zámo
ří. A tam - přesněji na okruhu Elkhard Lake - 
startoval černý Lister Jaguar, ovšem notně 
přizpůsobený novým požadavkům na bez
pečnost. Původní kulatý ochranný oblouk za 
hlavou jezdce byl nahrazen kvalitním trubko
vým rámem, sedadla byla vybavena moder
ními šestibodovými bezpečnostními pásy.

O obnovení jména se pokusila firma Lister 
Cars v Leatherheadu v hrabství Surrey ke 
konci osmdesátých let a pohonnou jednot
kou se staly opět motory Jaguar. Ve výrobě 
se objevily dva typy. Exkluzivní kabriolet Lister 
Le Mans, jež dosahuje rychlost přesahující 
300 km/h (jde v podstatě o hodně upravený 
Jaguar XJ-S, tento typ je určen nejnáročněj

Lister Jaguar s karoserií spyder postavený na přelomu padesátých a šedesátých let.

Pohled do interiéru spyderu Lister Jaguar. 
Na snímku je vidět detail přístrojové desky, 
volant, centrálně umístěné zpětné zrcátko 
a bandáž ochranného oblouku.

ším zákazníkům). V roce 1995 byl v Londýně 
představen zbrusu nový vůz Lister Storm 
(storm = bouře), supersportovní kupé 2+2, 
které se stalo základem i pro vůz do seriálu 
BPR pro GT auta a roku 1995 startoval ve tří
dě GT v Le Mans.

LISTER JAGUAR představený na výkresu 
je dvoumístný sportovní spyder z přelomu 
padesátých a šedesátých let. Zážehový řado
vý šestiválec o objemu 3442 cm3 je umístěn 
vpředu. Při kompresním poměru 7:1 má vý
kon cca 150 k (110 kW) při 5200 ot/min. 
Zvýšením kompresního poměru lze zvýšit vý
kon motoru až na 160 k. Ventilový rozvod 
DOHC (tj. dva vačkové hřídele v každé hlavě 
řady válců), dva karburátory SU-H6, chlazení 
vodou. Zadní tuhá náprava, odpružená půle- 
liptickými pružinám, je poháněna přes čás
tečně synchronizovanou čtyřstupňovou pře
vodovku. Přední lichoběžníková náprava je 
odpružena vinutými pružinami, řízení je šne
kové. Bubnové brzdy na všech čtyřech ko
lech. Karosérie je celokovová s použitím ný
tovaných hlinkových dílů. Vůz dosahuje rych
lost kolem 200 km/h při spotřebě téměř 15 
litrů benzinu.

Milan Vasko
Foto a výkres: autor
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LISTER JAGUAR

TABULKA ROZMĚRŮ (v mm)
1 : 1 1 : 43 1 : 32 1 : 24

délka 4230 98 132 176
šířka 1770 41 55 74
výška 1130 26 35 47
rozvor 2300 53 72 96



Mistrovství České republiky 
y plastikovém modelářství - 
Černošice
S jistou dávkou zvědavosti jsem se - ja

ko reportér - zúčastnil mistrovské sou
těže velmi zajímavého odvětví modelářské 
činnosti jakým je stavba modelů z plastiko
vých stavebnic (kitů). Mistrovství republiky 
pro žáky a juniory téměř tradičně pořádá 
černošický klub, nejinak tomu bylo i letos. 
Model klub Černošice uspořádal M ČR 
z pověření příslušných orgánů (IDM MŠMT 
ČR a SMČR) v termínu 19. až 21. června, 
tentokrát v poněkud menších prostorách, 
protože při termínovém souběhu s volbami 
byly „tradiční" prostory obsazeny. I tak 
však pořadatel udělal maximum pro zdár
ný průběh celé akce.

Soutěžící prezentovali 101 modelů v té
měř dokonalém provedení, předmětem 
hodnocení - jak už to u této modelářské 
disciplíny bývá - je dokonalost a pečlivost 
provedení a co největší shoda s předlohou. 
Poněkud více vám mohou „naznačit" přilo
žené snímky, nicméně abyste mohli ocenit 
pracnost provedení modelů a především 
jejich detailů museli byste si modely pro
hlédnout přímo na výstavce, která byla 
součástí soutěže. Přejímka modelů začala 
již v pátek po poledni, prakticky celou noc 
z pátku na sobotu pracovala hodnotitelská 
komise, takže v půl deváté ráno byly k dis
pozici předběžné výsledky a začaly probí
hat obhajoby, které spočívají v ověření, zda 
soutěžící svůj model skutečně postavil. (Při 
hodnocení nebyly zjištěny závady.)

A nyní tedy ke snímkům. L. Kopecký 
z Mořiny se prezentoval v soutěži modely 
(Tamiya) sovětských tanků T 62 (obr. 1) 
a T 72 (obr. 2), oba v „klasickém" měřítku 
BT 1:35. Dioráma z 2. světové váiky 
„Východní fronta" s německým tankem 
PzKpfw VI Tiger I, motocyklem BMW R 75 
a figurkami vojáků „vystavoval" D. Suchý 
z SMTe Havířov. Pro dioráma v měř. 1:35 
byly použity modely - stavebnice - fy MID 
Production (obr. 3). M. Štěpán z Prahy-

Obr. 2

Výsledky M ČR (zestručněno)
Kateg. Ib (letadla 1:48) ml. žáci: 1. P. 
NAJVAR (Harrier AV 8B), Tora Příbor; 2.
L. Doležal (Bristol Bulldog), Úštěk. Ib st. 
žáci: 1. T. TVARŮŽEK (Zero), Tora Příbor; 
2. M. Nedojedlý (A-26 B), Havřov; 3.
K. Pilař (Me-110 G4), Pardubice. Ib jun.: 1. 
T. PROKŠ (P-51D), ODDM Hořovice; 2.
M. - Minařík (A 20g Havoc), Agama; 3. 
M. Štěpán (Su-27UB), Praha 5.
Ic (letadla 1:72) ml.žáci: 1. J. MATÝSKA 
(Polikarpov), Hradec Králové; 2. J. Bednář 
(F-104C), Náchod; 3. P. Najvar (F-16), Tora 
Příbor. Ic st. žáci: 1. J. ŠPICAR (F-104G), 
Hradec Králové; 2. P. Štěpán (F-14), Praha 
5; 3. T. Pilvousek (F2A-2), Ml. Boleslav. Ic 
jun.: 1. M. ŠTĚPÁN (TF 104G), Praha 5; 2.

Smíchova soutěžil (mj.) s modelem přepa
dové stíhačky Su-27UB (3. místo, Ib jun.) 
v měřítku 1:48 (obr. 4). V kamufláži našeho 
letectva byl vrtulník Mil MÍ-24D prezento
vaný P. Hladíkem z KPM Děčín (obr. 5). 
Součástí mistrovství byl i další program. 
Uctění památky význačných pilotů z histo
rie letectví, doprovodné soutěže a memo
riály „JUDr. Z. Lhoty", „plk. J. Maňáka 
DFC", „Ing. J. Meduly" a „Ing. I. Klusala". 
Příjemným zpestřením byla návštěva 
Vojenského technického muzea v Leša- 
nech, vedení muzea výpravu modelářů (tj. 
dva plné autobusy) přijalo vlídně a zajistilo 
také odborný výklad.

Mistrovství bylo zakončeno v sobotu ve
čer vyhlášením výsledků a besedou se 
dvěma letci, účastníky 2. svět. války - 
o svých zážitcích vyprávěli plk. JUDr. L. 
Úlehla a plk. P. Úruba, vzpomínalo se i na 
ty, kteří v těchto nelítostných bojích padli. 
Jak celé modelářské klání v Černošicích 
dopadlo vám přiblíží zestručněné výsledky.

V. Stejskal 
Foto: autor
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T. Paul (P 40E), KPM Rokycany; 3. 
P. Krpeš (He-100 D1), Dobřichovice.
Ila (bojová technika 1:35) ml. žáci: 1. a 2.
L. PILVOUSEK (Sd.Kfz. 250, resp. Sd.Kfz), 
Ml. Boleslav. Ha st. žáci: 1. O. SMÉKAL 
(Berge Panther), KPM Olomouc; 2.
M. Křížek (T-34/35), KPM Olomouc; 3. 
M. Slezák (ZIS-5), KPM Brno. Ila jun.: 1. 
V. ZÍTKA (Sturmtiger), Agama; 2. P. 
Horčička (Marder 1A2), MK Týn^n. V lt; 3. 
D. Barák (Sherman M4A1), MK Černošice. 
lib (bojová technika 1:51 a menší) ml. žá
ci: 1. J. BEDNÁŘ (Chevrolet 30 cwt), KPM 
Náchod; 2. J. Matýska (Hummer), Hradec 
Králové, lib st. žáci: 1 .0 . SMÉKAL (ZIS-5), 
KPM Olomouc; 2. M. Křížek (M4A1 
Halftrack), KPM Olomouc; 3. M. Půlpitel 
(Sd.Kfz. 7+88mm), DDM Ml.Boleslav, lib 
jun. 1. J. VAMPOLA (M4A1 Sherman); 2. P. 
Krpeš (T-34/85); 3. J. Vampola (Jeep 
Willys), všichni z Dobřichovic.
Vítězové dalších soutěží:
Memoriály: „JUDr. Z. Lhoty" - K. Carboch 
sen. (Avia BH-9). „plk. J. Maňáka DFC“-1. 
Mářa (Typhoon MK IF). „Ing. J. Meduly" - 
M. Rychlý (F-18). „Ing. I. Klusala" - T. 
Javůrek (Zero). Revell Cup, 5.ročník - 
M. Nedojedlý (A-26 B).

„Čtvrtka“ (tj. model v měř. 1:48) Tornádo 
Gr. 1. Bojový letoun od L. Rychlého 
z KPM Velký Beranov postavený ze sta
vebnice Airfix.

B. Šaryský z Bukovan soutěžil v kateg. Ib st. žáků s modelem Fairschild Republic 
A-10A Thunderbolt l i v měř. 1:48 (Tamiya). Tyto víceúčelové bojové letouny byly nasaze
ny při akci „Desert Storm" v roce 1991.

Model stíhačky s kolmým startem Harrier AV 8B představil 
P. Najvar z klubu Tora Příbor. S tímto modelem obsadil 1. místo 
v kateg. Ib mladších žáků.

K va litn í e lektrické nářadí

" Τ Γ Τ Τ Γ Γ 'μ μ
pro hobby, modeláře i profesionální práci.

Určené k preciznímu vrtání, frézování, broušení, (eštění, čistění atd.
Lze použít tam, kde ostatní nářadí selže.

O  nový katalog si napište nebo zatelefonujte. Zasíláme i na dobírku. 
Další prodejci vítáni.

ELVO - K. Voříškově, Krašovská 14, 323 34 Plzeň
Tel./fax: 0 1 9 /  5 2  5 0  4 8
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» ...................................................................

RMS MOST
V loňském roce jsme vás seznámili s no

vým automodelářským klubem, který vznikl 
rozdělením původního mosteckého klubu. 
Tento nový klub - RMS Most - využívá bý
valou čtyřproudovou autodráhu z Nové 
Páky (tehdy jsme zveřejnili i nákresy). Dnes 
zveřejňujeme dva snímky hezky rekonstruo
vané autodráhy, která má nyní délku okruhu 
34 m. Kontakt, adresa: Milan Hošek, 
Dobnerova bl. 236/A, 434 01 Most. -LP-

»  BB M B j

S poněkud větším 
' e ju '  zpožděním, ale přece je 

nom chci čtenářům časopisu 
Modelář a Modely přiblížit atmosféru le
tošní květnové m odelářskou výstavy, 
kterou v hale Sportcentra  Prostějov 
uspořádal Hanácký klub plastikových 
modelářů Prostějov. Celá akce se kona
la u příležitosti 30. výročí zahájení vývo
jových prací na prvním českosloven
ském plastikovém modelu (kitu) Aero 
L-29 Delfín, ta to  událost byla připom e
nuta i přítomností ing. J. Janečky, M. 
Němečka, J. Dobiáše, ing. J. Hrubana 
a dalších, kteří se tehdy na zahájení vý
vojových prací podíleli. Byla položena 
i kytice na hrob prvního konstruktéra fo 
rem plastikových modelů v KP Prostějov 
Jaroslava Zatloukala, který v roce 1985 
tragicky zahynul. Nad výstavou měla pa
tronát Rada města Prostějova, všichni 
čestní hosté byli přijati starostou města 
magistrem J. Šverdíkem, kterého při
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slavnostním zahájení zastoupil místosta- 
rosta dr. B. Vystavěl.

Dominantu u vstupu do haly tvořily 
modely „těžké techniky” - jeřábů, taha
čů, podvalníků atd., které prezentoval 
jejich stavitel Jiří Kaprál z Přerova (obr. 1 
- Stavební jeřáb DEMAG TC 1200 na 
kolovém podvozku. Na snímku je  v p ra
covní poloze a vidíte, že i v měřítku 1:19 
byl nejvyšším exponátem). Delta klub 
vystavoval skutečná rogala s m otoro
vým pohonem, konstrukční díly a další 
zajímavosti z této oblasti^ (obr. 2 - Na 
snímku část skutečného rogala s dvou- 
listou vrtulí, m odel dvouplošníku „u ltra
ligh t’’ a skupina RC autom odelů). 
Samostatnou expozici měl Dům dětí 
a mládeže Prostějov, který sdružuje růz
né zájmové kroužky včetně m odelář
ských. Pro děti ZS byla uspořádána 
soutěž o nejlepší výkres s leteckou té 
matikou, úspěšní kreslíři se mohli „prole
tě t” vrtulníkem Bell 206 olom oucké le
tecké záchranné služby Alfa helicopter 
(obr. 3), výstavu také pozdravila svými 
průlety letka bitevních vrtulníků M i-24 ze 
základny Přerov.

Do P rostě jova přijeli m odeláři 
z Německa, Holandska, Velké Británie, 
Rakouska, S lovenska, S lovinska, 
Polska, Maďarska, Francie, Bulharska, 
Ruska, Ukrajiny, Norska, Belgie, Itálie 
a sam ozřejm ě také dom ácí „bo rc i” . 
V souboru exponátů byly zastoupeny 
především  kity, ale nescházely ani 
funkční modely od házedel až po RC vr
tulníky, nechyběl ani další modelářský 
sortiment. Devětatřicet výrobců a pro
dejců zabezpečilo možnost nákupu m o
delářského zboží přímo na výstavě.

Do soutěže bylo přihlášeno 586 ex
ponátů, předáno bylo 68 cen. Jako 
hlavní byla vyhlášena „pořadaté lská” 
soutěž v různých kategoriích p lastiko
vých m odelů (viz stručné výsledky), ko 
nány byly i různé „oborové” soutěže 
vyhlášené jednotlivým i výrobci modelů. 
Pokud to  bylo možné, byli zvlášt vyhlá
šeni i junioři a žáci (obr. 4). Všichni vy
hodnocení obdrželi poháry se znakem 
„KIT SHO W ” a věcné ceny od sponzo
rů. Ještě tři čísla: poče t exponátů 
2 348, výstavní p locha 2000 m2, počet 
diváků 4 748.



Pořadatelskou službu (dozor nad ex
ponáty), kterou zajišťovali č lenové 
HKPM AM K Minerva, doplnilo 18 členů- 
žáků z modelářských kroužků, těm bylo 
nutno zajistit různé potřeby - střídání, pi
tí, stravování atd. Pořadatelé-žáci si tuto 
službu považovali za čest a zaslouží 
i tou to cestou poděkování. Celkově sou
těž proběhla bez větších stresů a její 
účastníci - modeláři, vystavovatelé, o b 
chodníci i diváci - byli velmi spokojeni. 
-SG-, HKPM AMK Minerva Prostějov

Foto: PL

VÝSLEDKY
(zestručněno, pouze p rvn í místa): . 
Kateg. L1 (civilní letadla): (s) M. Vita (A- 
300), Zlín. L2 (vrtul. letadla 1:72): (s) Z. 
Šebesta (SBD-3), Praha; (ž) M. Polach 
(La-5FN), TTebíč. L3 (proud, letadla 
1 :72): (s) Z. Šebesta (He-162), Praha; (ž) 
L. Kostorek (F-16A), Svitavy. L4 (vrtulní
ky 1:72): (s) M. Janoušek (Mi-8), 
Znojmo; (ž) J. Odehnal (AH-1V Cobra), 
Třebíč. L5 (vrtul. letadla 1 :48): (s) Z. Še
besta (F6F3 Hellcat), Praha; (ž) O. Kaňák 
(Fiat G.55), Prostějov. L6 (proud, leta
dla): (s) M. Janoušek (A-7E Corsair II), 
Znojm o; (ž) M. Novotný (A-10), 
Dřevnovice. L7 (vrtulníky 1:48): (s) T. 
Studený (MÍ-24D), Prostějov. L8 (letadla 
a vértulníky 1:32): (s) J. Zvaliga (Spitfire 
Mk.V), Zlín. D1 (dioramata s letadly 
1:72): (s) M. Zeman (Letiště), Brno. D2 
(dioram ata s letadly 1:48): (s) M. 
Janoušek S u-25 + těch . personál), 
Znojmo. D3 (dioramata s vozidly): (s) M. 
Krnáč (Tatra 111 R), Děčín. V1 (vozidla 
1 :72): (s) J. Pavlík (Morserzugmittel 35), 
Děčín; (j) I. Gálik (Opel Blitz), Senica 
(SK); (ž) M. Š těpánek (SdKfz 252), 
Prostějov. V2 (vozidla 1:35): (s) J. Pavlík 
(Tatra 8000), Děčín; (j) M. Marek (M-24), 
Prostějov; (ž) I. Hošek (Gepard), Znojmo. 
V3 (civil, vozidla): (s) M. Řezníček (Ford 
9000), Prostějov. C1 (lodě, měř. 1 :250 /  
1:100): (s) R. Novák (Vassa), Prostějov. 
C2 (lodě, měř. 1:250 / 1 :600): (s) M. Kuš 
(U.S.S. Enterprise), Přerov; (ž) M. Š těpá
nek (torpodoborec tř. 40), Prostějov. F1 
(figurky): (s) M. Zeman, (Rytíř na koni), 
Brno. X1 (ostatní modely): (s) Z. Jelínek 
(Hurrican II), Zlín.
(Pozn. (s) senioři, (j) junioři, (ž) žáci.

Maketu letadla Sikorski S-6 „Ilja Muromec” v měřítku 1:72 představil Ivo Koukolík.
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Ve stejném měřítku jako jeřáb DEMAG zhotovil J. Kaprál také tahač FAUN se čtrnáctinápravovým 
podvalníkem.

Diorama v měřítku 1:72 s názvem „Německé letiště" od P. Zatřepálka.

Zajímavé modely předvedli polští 
modeláři z klubu UNO (Uciecha- 
Nauka-Osobowosc), Rybník pod 
vedením Mgr. ing. R. Biseka. 
Všechny modely na snímku jsou 
z papíru, ale jsou tak dokonale 
provedeny jako by šlo o plastiko
vé modely.

*  NABÍJEČKY, regulatory *  
pro všechny za dostupné ceny

#  nabíječka akumulátoru AC510... 2420 Kč
pro NiCd, NiMH a Pb, napájení 230 V nebo 12-18 V, ochrany proti 

přepolování, zkratu a tepelnému přetížení, vybíjeni, konzervační 
nabíjení, nepřímé měření proudu, odpojitelná síťová šňůra, kanál A: 

4-10 čl., proud 0-400 mA, vypnutí po 14 hodinách, kanál B:
4-10 čl., proud 0-4 A (3 A ze sítě), vypnutí při poklesu napětí, 

Příslušenství: (vše lze použít i pro starší typy nabíječek): měnič 
12V/12-18V/4 A - 800 Kč, teplotní sonda - 275 Kč, ventilátor - 

300 Kč, zvuková indikace ukončení rychlonabijení - 155 Kč
#  obousměrné regulátory pro RC auta a lodě

AL16a, AL32A... 1039 Kč nebo 1320 K6
6-10 č l„  brzda, stabilizátor 5 V, omezení otáček při poklesu napětí, 

tepelná a přepěťová ochrana, verze 16 A trvale nebo 32 A trvale
#  regulátor pro RC oloktrolot LET14E ... 690 KĚ

6-10 čl., 14 A trvale, 20 A/10 s, brzda, stabilizátor 5 V, 
omezení otáček při poklesu napětí, 0  30x15 mm, 10 g

#  regulátor pro RC oloktrolot LET32A ... 060 Kč
6-10 ČL, 32 A trvale, 45 A/30 s, brzda, stabilizátor 5 V, omezení 
otáček při poklesu napětí, tepelná ochrana, 60x35x16 mm, 35 g
*  spínač pro RC oloktrolot LET2KS ... 900 Kč

nepotřebuje k ovládáni volný kanál, při ztrátě impulsů z přijímače 
zapíná nebo vypíná motor, 6-1Ö ČL, 17 A trvale, stabilizátor 5 V, 
brzda, vypnutí motoru při poklesu napětí, 40x25x12 mm, 20 g
*  spínač SPIN7A, regulátor REG7A ... 275 kč

pro pomocné obvody, napájení elektroniky 4-12 ČL, zátěže 
1-12 ČL, proud 7 A trvale, 10 A/10 s, 17X20x12 mm, 7 g

#  sady součástek pro zájemce o elektroniku
nabíječky, regulátory, cyklovače, zabezpečovací zařízení, užitečná 

zapojení pro modeláře apod.. Některé lze objednat i oživené.
•  digitální měřicí přistroj DT830B ... 399 Kč

3 a 1/2 místný displej, ss a st napětí 200 mV až 1000 V 
(7 rozsahů), ss proud 200 μΑ až 10 A (5 rozsahů), odpor 200 Ω 

až 2 ΜΩ (5 rozsahů), zesílení tranzistorů a kontrola diod
#  teplem smrštitelná bužírky... 7 až 73 Kč/1 m

šíře naplocho 20, 30, 40, 60, 70, 8 0 ,100 ,120,150, 200 mm
m univerzální servokonektory ... 20 nebo 40 Kč

použitelný pro přijímače Graupner, Hitec, Futaba, Sanwá apod., 
cena konektoru bez kablíku nebo s kablíkem 25 cm

#  univerzální prodlužovací kabely... 99 ai 98 Kč
použitelný pro přijímače a serva Graupner, Hitec, Futaba, Sanwa 
apod. průřez vodičů 3x0,15 mm' délka 25, 50, 75 nebo 100 cm
#  napájecí konektory AMP a Tamlya ... 22 Kč

■ konektory k regulátorům za příplatek (montáž zdarma) ■ 
obchodnici sleva 20 % + sleva dle obratu 5 % ■  po domluvě 
osobní odběr nebo poštou na dobírku ■  záruční doba 1 rok ■

Čínská 7(m), Praha 6,160 OO
te l^ fa x/zázn . (02) 24317069, te l. 33324480 

e-m all: bel@ telecom.cz, http://web.ielecom.cz/bel 
Navštivte nás na Model Hobby 98 (15. až 18.10.)
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TT Club Cz, Λ
návštěva u fy TILLIG L*hib

Německá parní lokomotiva řady 52 s uspořádáním náprav 1-D-O (tzv. Handmuster) od fy 
Tillig. Skutečnou lokomotivu vyráběla za války i naše škodovka, po válce je  používaly 
také ČSD (řada 555.0), přezdívalo se jí„něm ka“ nebo prostě „dvaapadesátka“.

Elektrická lokomotiva BR 155 z V. epochy v provedení DB AG „Cargo" (TT).

Od roku 1997 rozvíjí svou činnost TT 
Club Cz (předseda R. Jakubovič). Vznikl 
aktivitou firmy RT HOBBY ze Starého 
Města u Uherského Hradiště. Členskou 
základnu tvoří 100 zájemců o m odelo
vou velikosti TT. Klub svou činností na
vazuje na obdobný německý klub. Členy 
klubu spojuje především zájem o novin

ky velikosti TT, a to  především u největ
šího výrobce této modelové velikosti - 
firmy TILLIG.

Členové klubu měli již dvě setkání, 
první bylo 14. března v Kolíně. To navští
vili majitel fy TILLIG pan Hans-Jůrgen 
Tillig, předseda německého TT Clubu 
ing. Oelschlágel a pan Gelfert z technic

Setkání ve firemní „zasedačce." R. Jakubovič, H. J. Tillig, ing. R. Tvrdý a ing. H. P. 
Oelschlágel (zleva).

kého oddělení firmy. V diskuzi, která se 
rozproudila, byla hlavním tématem no
vinka připravovaná pro letošní rok - m o
del parní lokomotivy řady 52 s pěti hna
cími nápravami. Závěr setkání patřil pre
zentaci připravované publikace pro sbě
ratele TT. Na její přípravě se podílejí pře
devším  někteří členové TT C lubu. 
Pracovní verze, která byla představena, 
vzbudila velký zájem.

Druhé setkání se uskutečnilo 5. čer
vence v Ústí nad Labem-Neštěmicích. 
Byly projednány některé organizační zá
ležitosti klubu. Příjemným překvapením 
byla improvizovaná výstavka novinek 
modelů firmy TILLIG připravená dovoz
cem, firmou RT Hobby, vystavené m o
dely si mohli členové klubu po skončení 
schůzky koupit. Ing. Roman Tvrdý (maji
tel fy RT Hobby) informoval členy o dal
ších aktivitách klubu a především o ex
kurzi do firmy TILLIG (6. 7.).

Ráno v 8 hodin se sešli účastníci pro
hlídky před továrnou v městě Sebnitz. 
Po přivítáni zástupcem firmy jsme se roz
dělili do dvou skupin, abychom si mohli 
prohlédnout celou výrobu. Každá skupi
na měla svého průvodce a tlumočníka. 
Hlavní novinku, „páru" řady 52, jsm e měli 
m ožnost vidět na vlastní oči. Několik m o
delů té to  lokomotivy již najíždělo první ki
lometry zkušebního provozu - vpřed, 
vzad atd. Nás jako modeláře zajímali 
především „vnitřnosti" m odelu, který 
jsm e si mohli dosytosti prohlédnout. 
Představeny nám byly také připravované 
modely chladírenských vozů Sternguell 
a horká novinka, vůz Sternguell pro pře
pravu piva. Na kompletaci byly i modely 
vozu kat. č. 14638 ložené dvěma kvádry 
„betonu". Po prohlídce montážní haly při
šla na řadu lakovna, kde jsm e viděli pří
pravky pro překrývání při stříkání víceba
revných modelů i ruční stříkání drobných 
dílů. Po lakovně jsme přešli do potiskov- 
ny. Zde jsm e se dozvěděli, že jsou zde 
nejmodernější stroje pro tu to  technologii, 
ostatně na modelech je to  vidět. Na jed
nom stroji se potiskovaly vložené vozy 
ICE a na druhém se připravoval potisk 
plachet pro nákladní automobily (vše sa
mozřejmě ve velikosti TT resp. v měřítku 
1:120). Dále jsme si prohlédli lisovnu. 
Tam se právě lisovaly -tendry k lokom oti
vě řady 01. Opět moderní stroje a odpo
vídající kvalita výlisků. Součástí lisovny je 
i sklad forem, i tam jsme měli možnost 
nahlédnout. Dozvěděli jsm e se, že jsou 
zde i form y z bývalého závodu v Berlíně, 
kdy měl ještě název Zeuke a později 
BTTB. Nakonec jsm e si prohlédli nástro
járnu kde se vyrábějí a renovují formy. 
Vše na nejmodernějších NC strojích. Ten
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Lakovna modelů. Přípravek na překrývá
ní pro stříkání vícebarevných modelů. 
Zajímavostí je, že tuto lakovnu vybavila 
firma Spirio Werke z Holzhausenu 
u Lipska, která vybavila i původní lakovnu 
berlínské firmy Zeuke v roce 1966.

Modely nákladních automobilů H3A 
v měřítku 1:120. provedení „Plaste und 

Elaste aus Schkopau" a „Mitropa“

Mikrobus Matador pro velikost TT.

Přípravna a sklad forem na nichž se lisu
j í  oblíbená železniční vozidla v měřítku 
1:120.

Model „hlubinového vozu“ Uaai DR ze III. epochy pro přepravu těžkých a nadměrných nákladů (v kooperaci s firmou Schwaetzer).

Potisk modelů je prováděn na 
tampopritových automatech 
s možností tisku pěti barev.

Někteří si od H. J. Tilliga nechali pode- 
psat katalogy, a pak následovalo rozlou
čení a odjezd domů.

Jiří Beran
Foto: autor a archiv

Dovozce a d is tribu to r serv: 
NARO, NARO  +, NARO MAX 
S 01, S 02, S 3002 ...

...a osta tn í m ateriá ly  
a pom ůcky k  lam inováni

Ceník obdržíte na níže uvedené adrese proti obálce s 15 Kč známkou
PG GERASIS spol. s r.o., O. Březiny 48, 790 01 JESENÍK tel./ fax. 0645 411855, gerasis@mbox.vol.cz

poslední (zatím) byl koupen v loňském 
roce na strojírenském veletrhu v Brně. 
Na závěr exkurze bylo připraveno pře
kvapení - „posezení" v klubovní místnos
ti firmy TILLIG. Kolem stěn byly rozmístě
ny vitríny s m odely tohoto  výrobce.

Překrásná kolekce modelů nad kterou se 
modelářům tajil dech. Součástí tohoto 
posezení bylo i občerstvení a beseda 
za účasti pánů Tilliga a Oelschlágela. 
Zodpovězeny byly dotazy týkající se TT 
Clubu, přípravy klubového modelu pro 

letošní rok atd. Dozvěděli jsme 
se, že při příležitosti „Dne otev
řených dveří" (3. a 4. října letoš
ního roku) se v budově naproti 
továrně připravuje otevření m u
zea m odelové velikosti TT.

Rozpětí:
Délka:

1080 mm 
700mm 
14,5 dm

Výhradní zástupce firem

m & s  Μ φ

Lam inovací pryskyřice  
Plnid la
Skelné, kevlarové a uhlíkové tkaniny

Katana, Dimona, Fox, Bella 
Ven tus 2c, Discus, DG 800, 
DG 600, ASW  24, AS W  27, 
Coci, Coco,

Κ Ώ Θ θ θ β
TECHNIK

N A B ÍZ Í Š IR O K Ý  VÝB Ě R  M O D E LÁŘ S KÉ H O  Z BO ŽÍ 
OD Z A H R A N IČ N ÍC H  I D O M Á C ÍC H  F IR EM . 

OTEVŘENO P O -PÁ  OD 9“ -18" HO DIN  
SO OD 9"-12“  HO DIN  

Ostravská 31, 748 01 Hlučín 
Tel.: 069 /  97 42 823, tax: 069 / 97 42 738
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Prodejní cena, udávaná u každého vý

robku, je  pouze přibližná, b u ď  doporu
čená výrobcem, nebo zjištěná v jednom  
z obchodů, kde je  výrobek k dostání. 
Obchodníci, kteří mají zájem o prode j 
představovaných výrobků zjistí přesné  
podm ínky u výrobce nebo dodavatele, 
redakce s nim i není seznámena.

IMBUSOVÉ ŠROUBOVÁKY

s kulovým hrotem umožňují snadné na
vedení na hlavu šroubu a vyosení až 
o 25 ° z osy šroubu. Vysokopevnostní 
slitinová ocel tř. 8650 - USA zaručuje 
dlouhou životnost hrotu a minimální 
opotřebení hlavy šroubů. Sada obsahu
je rozměry 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm 
a 3 mm.
Vyrábí: Bondhus, USA
Prodává: Modelář, Korunovační 16,
Praha 7
Cena: 81 Kč (1,5 mm), 91 Kč (2 mm), 
91 Kč (2,5 mm), 93 Kč (3 mm)

FÉNIX SE SPALOVACÍM 
MOTOREM

Jedním  z nejúspěšnějších m odelů 
jsou větroně Fénix. Z původní konstruk
ce jednoduchého term ického větroně 
(křídlo se dvojím vzepětím  a řízení 
„dvoukanálem") vzniklo s rozvojem elek- 
troletů a požadavků zákazníků několik 
modifikací. Elektrolety jsou dodávány 
s trupem  bez špice a s chladicími o tvo
ry. Pro náročnější piloty je určen model 
řízený křidélky, případně brzdicími klap
kami. Poslední novinkou je použití spa
lovacího motoru a instalace dvoukolého 
podvozku s řízenou ostruhou. Pro te r
m ické „polétání“ stačí m otor s objemem 
2 až 2,5 cm 3, pro běžnou akrobacii je 
vhodný m otor s objemem 3,5 až 4 cm 3 
(např. M W S  3,5 nebo OS MAX 4). 
Efektní jsou starty se země. Výrobce do 
dává servisní balíček obsahující potřeb

né díly, návod a výkres pro úpravu stan
dardně dodávaných Fénixů.
Vyrábí: JR Models, Šebrov 
Prodává: Modelářské prodejny 
Doporučená cena: 300 Kč (servisní 
balíček)

SKLOPNÝ VRTULOVÝ 
KOMPLET

JACH 150/80 je určen pro m otory řady 
400/6  V, 400/7,2 V napájenými 6 nebo 7 
články. Souprava obsahuje duralovou 
kleštinu příslušného rozměru, matici, 
duralový unášeč „H", plastový kužel 
o prům. 39 mm, vrtulové listy příslušné
ho rozměru vyrobené z plastu zesílené
ho skelnými vlákny. Komplety jsou vyrá
běny v osmi velikostech, od rozměru 
150/80 až po 360/220 mm. Lze k nim 
přikoupit náhradní páry vrtulových listů. 
Vyrábí: JACH, Praha 
Prodává: JACH, Pod Hybšmankou 34, 
Praha 5
Cena: Od 180 do 270 Kč (dle rozměru, 
náhradní vrtulové listy od 65 do 115 Kč 
pár)

HÁZEDLA MÁJA A VILÍK

Jednoduchá letadélka určená pro 
mládež k osvojení principu letu modelu. 
Zcela dokončené m odely mají trup 
z balzy, křídla a kormidla jsou vytvarová

I

na z extrudovaného polystyrenu. Mája 
má rozpětí 320 mm a délku 325 mm, 
Vilík, který je „hranatější" modifikací há- 
zedla Mája, má rozpětí 287 mm a délku 
330 mm. Mechanicky odolná házedla 
jsou předem zalátána výrobcem. 
Vyrábí: Formoplast, Luleč 
Prodává: Modela Březinka, 
Podhořany u Ronova nad 
Doubravou
Cena: 50 Kč (oba dva typy)

TERRIER L 4X4

Modelem malého valníku Terrier s po
honem všech kol (skutečný vůz vyrábí fa 
AVIA Kutná Hora) můžete nyní obohatit 
silnice modelových kolejišť. Stavebnice 
(kit) obsahuje všechny potřebné díly m o
delu z plastické hmoty, ocelové hřídelky 
a samolepky pro „výzdobu" vozidla, je 
dodáváno v měřítku 1 :87.
Vyrábí: SDV model, Praha 
Prodává: Modelářské prodejny 
Doporučená cena: 158 Kč

NÁKLADNÍ VÚZ Paov

ze IV. epochy v provedení ČSD. Věrně 
zhotovený model čtyřnápravového plo
šinového vozu s nákladem svitků plechu 
(Ferona Praha 10, přeprava hutního ma
teriálu). Model v této verzi je vyroben 
v 70kusové limitované sérii. Délka přes 
nárazníky 175 mm, velikost HO (1:87). 
Vyrábí: Bramos, Brandýs nad 
Labem
Prodává: Pragomodel, Klimentská 42, 
Praha 1 
C ena:649 kč

MODELY & HUDEBNÍ NÁSTROJE
N ově  té ž  m o d e lo v á  ž e le z n ic e  I

™ A K © E N T
T ů m o v a  256/I 

566 01 V y s o k é  M ýto  
te l.:0 6 0 3 -4 9 4 46 0

Možnost zasláni požadovaného zboží na dobírku III
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KOLECH
Autobus. Dopravní prostředek, kterým každý 
z nás nejednou cestoval. Ani autobusy neu
šly pozornosti m odelářských výrobců. 
Modely jsou využívány pro specializované 
sbírky, pro zaplnění vozovek na modelových 
kolejíštích atd. Představme si několik au to
busů (modelů), které dobou svého vzniku 
splňují název rubriky.

-PL-
Foto: autor a archiv Nejstarším autobusem, který zde představujeme je  DAIMLER z roku 1911. Tento patrový autobus 

berlínské linky č. 4 jezdil na trase Leipziger StraBe - ChausseestraBe. Jeho model v měřítku 1:60 
prodávala v sedmdesátých letech německá firma VEB Plastspielwaren Berlin.

Český autobus od českého výrobce modelů - ŠKODA 532 z roku 1937. Již ve 
třicátých letech byl škodovkou (ASAP a.s.) vyráběn moderní třínápravový au
tobus s aerodynamickou karosérií, která působí moderním dojmem i dnes. 
Jeho model v měřítku 1:87 je od firmy V & V z Varnsdorfu.

Od výrobce Exclusive First Editions pochází mo
del autobusu BEDFORD OB z roku 1950 v mě
řítku 1:76 (tzv. velikost 00).

Autobus GMC z roku 1975, který po přestavbě - 
„GM 5300“ - slouží od roku 1989 jako pojízdné řídicí centrum 
hasičskému sboru v městě Peoria v USA. Novinka (série FIRE RESCUE) 
v měřítku 1:50 od firmy Corgi.

Britské a anglické firmy se zaměřují především na 
populární patrové autobusy. AEC Routemaster 
,.Stagecoach“ z roku 1985 v měřítku 1:50 a v pro
vedení „Die Cast" pochází of firmy Corgi.

A jedna výjimka. Model londýnského patrového trolejbu
su KARRIER E6 z roku 1928. Dodává firma Liedo.



RC model sportovního letadla Delfín II s tlačnou vrtulí postavený podle plánku „Modelář 
13s“. Aby mohl model pohánět motor 2,5 c n f typu KMD. byl poněkud zvětšen - rozpě
tí 1240 mm (na křídlo je  použit polosouměrný profil), délka 1060 mm, RC souprava Hitec 
Ranger III FM40 ovládá výškovku, křidélka a motor. Jeho autor Jiří Firman z Prahy 4- 
Modřan staví rád modely, které jsou něčím neobvyklé. Pro modeláře, kteří mají stejné 
zaměření je j vřele doporučuje.Maketa akrobatu Cap 232 od fy JR Models se vel

mi líbila otci soutěžních elektroletů u nás, Janu 
Davidovi (na snímku). Model s rozpětím 1400 mm 
a hmotností 2,7 kg pohání el. motor Mega Midi 
16E, nebo lépe Midi 10E s převodem 1:1,9a třílis- 
tou vrtulí s listy Falco 13x8,5“, napájený 18 články 
Sanyo 1,7 Ah SCR. Cap má laminátový trup a plo
chy z klasického materiálu, letové vlastnosti jsou 
velmi dobré, silueta makety líbivá. Existuje samo
zřejmě i ve variantě se spalovacím motorem (ob
jem cca 6,5 cm3). S modelem létá Petr Husták 
z Nového Města nad Metují.

Jako skutečné letadlo vyhlíží Piper Cub J3 (stavebnice Great 
Planes) stojící před hangárem. Model si postavil J. Joniak 
z Prahy 9. Letoun o rozpětí 1980 mm a hmotnosti 3,6 kg je  po
háněn čtyřtaktním motorem O.S. 48 a řízen klasicky soupravou 
Hitec Prism.

Bratři Klementové (členové MK Rousínov) jsou autory obdobných eko
logických modelů-hraček, jako jsou ty na snímku.

Na akci „Bahna ’98“ (pořádáno na tankodromu u Strašíc) byl - 
zatím v modelech - k vidění moderní obrněný transportér ZUBR 
z produkce PSP Bohemia a.s.

Foto: J. Firman, P. Husták, A. Šild, J. Joniak, L. Ρϋί


