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Vfultífué ý ú4'ý"ě o Pět kt zpátk, - tlÓ obt,ob! ?ře.l I. @]rýótih sjedd saazafu\.
D,4 /ok, už tehd, ,'žíli,, k,.čú úÓd.]áři z ý,hod' hte|é jíň saaaam Posk't@al, kldat'
hdtďióIu ?oči\aje a PodpÓro" rupPzénfu,rú ho|ě.' B'lo to sadozřejně !ýhodné. v oryani.
z@í ktaho^odelářlk.ho lponu b,I' iehd' fud,'tathr' vidělí jé h|@hě n.néři, ýotots,
kdiýři d r.?rc.4l@|| Poptá"a|í ifrg s. jich' co oěehálaji od I. sjezdu. zji'|;lí j,h.:
instflhtoří KA ýk. íÁ.flklo|ú ?řÓ h|Óužk'',|.néři ríc. kttš| p|o tthíak, rct.p.,a,ti ýk.
nézis,ót,|ch utkói,. Kdždj něcÓ jia.ho.je.tno ýrah 'po|éěné: al I' sjezd thÁž. eýt k zLý.
šdl útfuě !.|eckorurl€lóřshého spoftý!

co očekávali - splnilo se. ovš@ te,
}de ňod€láLii sami také pomohli' Někrerá
přáÍú sjgd nevx'řešil' to museli údělat mo-
deláři 9 podpo.ou ov . Kv sváŽármu
Í'istně - misto pro tÍéoink' spolupráci'
atd. Ne vždy to dopadlo úspěšně prc mo-
d€láře, prctoženapř. modelářú.hlado'ých.
po trénin&u na t.avn!!é p]oše svaamov-
ského letištč přibýÝá hoďně, zarim@
l€tiště a@ohou být''šude'

Pět let od I. ljgdu uběhlo Íychle a z hlĚ
ďsk. slortonich Úsledtú prc iét€cké
modelářé i úspěšně. Reprezentanti na mis.
tlovsM.h světa, MMs lidově deňotlati.-
kých státó' EEopgkých t.itéfijch i na
mistrc*tvich republiky dok'oýalil že
k.ždým roken ayšuji sÝou odbomoú

organiŽáčoi zl.pš.n{ lereďomod.lď.
gkého spoÍu byl ožehavčjši prcblém. Uv
svazamÚ iei ás.dnč Ýyř.šil teprye v .oce
l9ó0 schýálenÍÍ íoyých smč.Ďic prc o.ga-
niaci letectomodelářské čimosd. Ziitla-
d€m se stály tluby' Dns je jich asi l50
a dalši Do.l.láři ustáWjl' vš€chny mohou -
a ýětšinou už tomu tak je - picpět k masG
vému roŽvoji let.clého mod€lářstvl a maji
i dobré podmilky plo ieho zkÝálitněol.

co přinese II. celostÁÚi 6jgd? - L€tečti
modeláŤi ne!ředýtdajt a nmčekávaji jej
nečinně' sami hledaji Ďejpádněiši dúklzy,
jimiž by mohli ieště pied siddemProkázat
Úsledty práe v let{konodelíiských

rl/ž.! !. ý,.h runoa fuuž. To b'Io. Dn.ši,
léhařÉL s?r|,@k'bě' ?fodaÚLčhJ d blechn'
oýa|ni stoj, ! ži,Ó|ě po boh fružů jaÉo
to,fueiaí ?a/tneři. J'oť lhrinoú zaně'ť
nó"', 4l. ýók p.čdj, o klidný d!n@' odpo.
čin.h' ?o|a).h a nauic - fr, sí to al6tně
4ní n.@ědoauj.fu. PrÓboh*' jah to dělá
t.k@ó sru&ýžha Dfu'd@á 2e Znojd.'
kktá j. ..ry .ka .^hěstfuó, i fun..]a ná
(d nod.|óř. h toň"!) a ?ři|ofr doýhťje
(úa) o l.k.hé% úodelóř'|.í pěhných ý'.
sledkú? zk|?4t ! jéd@fr dni ! BldÁha
1. fristo! Cofrbatua.lfú' nhlÓ ! fuaketáéh-
hd)) sé fu nfu nadlíla lérat ? N.bo BohÚi|a
Nonohó . ?odabické T4!'' hte/d srae,
n.jd ,.laizÓry, ak i létaj,cí ndk.tr, d'bře
lé,ó (jéji na,.el také)'je jediatelhov let...
Ř,nod.|óřshého kluba'.'

Na iéfrón. ýště tdbu]h, |idský.n rekor
dů' hd. b'.hofr tr sohli .še.hfu .ach!,i'
U!é'| jhéia lr.ch |ěch časoúěřiček na kkc-
Éohodéláiských fu||ěžkh' ktdé cel' dd

od 'očitdciho sttoj.' ab'
chtílt úade|áři doýali tjl.dh' !ča!' jfue.
@a| sestřu Q. Klefrfra, h|.|ó h,ohdr za.
shoč! jako nthaníÉ' nanž.Iku s. cu?c.'
?@zbu.ťjici h íBÚukto\ké týěliaÓýi,
seý|/ J ' Ttnk' !. saačífuu d b.h@'h ?láš.
|ěh Dr,b, tÓ neňohlo,,' dc.fu 4 žeiu 2a.
slo!žilého dístfu 'po|fu z. HBičÉ' ' ',úistý.
jici',J kd, j. zrulna zapo|í.b|; leýíu
J. sédi,4, h4|ó dva rch' ,'ýrcpašová!a1a,'
lojial se.lioc@í do kas&.n h.k, bacht,'
ale i aět|oně. A Úšechu, t! dalš|' ht.|é !y.
?ruauji dodeló|. ia sourěž. (někLl, s b/|.
čain' ale |o jd. o á'k ) '?aÉ se ýaruji Ó to '
B co ,,tén ýjkh,, o nóla|u ?řip|N n$laěil

P|ohlowaí ,hro 'p|bobeh k .ófi, fu.Iť
lóřnÚ, je n.?opuló|4,' y,d' A ?í... si
touJán: za Éažd'd ldštd úspě.h.fr, he"'
š!fu či .ětšífr, stojí o pozddi žen.. N.úěli
b'lte a. bř..44 Íomaú přinést <Iofiú
,,h!thu..' prctaže j. Mna"ý fuókk ža''
K'ti.. b,ý. frěIi |ozdan ia spou|u k,ětú
4 |' dáaa, ýj3 ddainkón' ý'tón' žť
1ófi' př,t.lhlnln - h4žtt' dd.

< ' KVÁNTITA v KVALITU?
Anj si to úožná člelové leteckoňodelář.

ského klubu v Pree.Libni neuÝědomujl'
Nejsu zlYklj ani oni, Íi jejich !áčelnlt
J' Trnla ,'rozebirať. sáhodlouze pťoblémy
z rÚných hledisek. Je pťo ně smozřej.
mosú to, o čo j. třeba míohde ieště
přesvědčovat' Ticba výkonnostnl ď'dy.
P!avd., ne!'otřebuji patťona' kteÍý by jiň
lomáhal' jsou ýětšinou zkušeli sponovci:
Baltoš, Dúžel, volh€in, PetÍ' Tonďj
Haltinge.' Tim přiicmnějšI ie s]r'š€t, že
''. ' ' třidu 9i obnoÝimc !ři p!ňl soútěži'..
A volhei! dod.ivá,že on I.třidu neÍú, alé
žc také na prvni 3outčži ' ' .

cldové klubu maji táké starosti' vz2li
si pod patronát ňo.leláiský koužek ý ci-
mic1ch a teÍ je třeba íěiak ''dogtat dopře-
du... Mi.halovič, Drážek a Trnta vFostli
ý předni sportovce ýe sÝaŽarmu' proč by
tedy oeplíjli uŠnesúi Uv ? . PiipraÝí do
konce čeýna ĚBt čimických modeláiů ke
zkouš!ám I!I' a čryři ke zloušl.im u.

v klubu je nás devět - uvážoÝaji - táko-
Úch šest by.hoň ieště mohLi ÝŽit. Náčel-
ník skÍoňně podotkl, žc aá člyři Micha-
lovič piiznál dva - a Že je t €dy do }lubu

''Á .o náborvé léú!I?.. - přelušuji
družnou debatu. ''Létáni) Ano' Ale ne
náboÍoýé. Hled na poóítku ja.a budene
taždou íeděli Ý Kobyliich, návš!ěÝnlky
!, tm ňáme stálé' což o lo' 's&ál nčkoho
z nich by Favdčpodobnč šlo. AIen€idřive
si musime zaÝést takový sy*éh v tlubu'
abychom stačili splíit všechno @ Íúme Ďa
srmsti. Jsne Řké normálnl zo svázalmu
- a i s tim je práce. v únofu jsne ÝYsláli
dvě třičlemé hlidtY da miýíí piebor szBz'
jsou.úaé atce' liispěvly je tieba lTbirát
a jiné. K mohutnějšimu náboru do krubú
se dostúeme' Později' Nemužeme stá,
ěí všecbno náiednou ' . ...

Ta& to jsou výhledové plány jedloho
leteLkomodelářského hubú' Kolk!étni

wsTAvKA PŘED výsTAYoU
v leteckém modelaistÝi lracuji ještě

dnes pÍúkopnici tohoto sportu' Tieba
sudNh F!útišck Horáček. Když Žačne
ýŽpominat na Ýýkony modelů ze Švého
mládí, členové klubu se shovivavě usmn
ýail. Bylo p4 3Úzaci' kdý nápřjklad
vJ6kočilův model na gMu přeletěl vltaýu!
shodou okolnosti je v klubu několjk,,gu.
ňáčkářů.. . Rohlena, Liska' vaÍec}ý. . .
z dýaádÝaccričlcnného kolektiw úá 15
sPoÍÓýnl li.en.i zbýajícich sedm se Při.

v klubu na Letné maji obdobÍé poýií-
nosti jako v Llbnl' klub je slmoÍaúá 45.
zo svJzarmu' Členove klubÚ pl1j po-
vimosti svazarnovcú dobře.v kluboEč ve
vď€rkově ulici se scházeji krždý pátek.
Projednajt á píacuji doma' Náč€]nik klubu
si docela libÚje, protožc do máié ďlĎy by
se roŽhodně všichíi nscšli a z klubovíy
d.uhou dí!Ďu udělatnemohou.Mohou v ni
ale udélat výstavu modť]ů a foto3ťa6i'

To, .o .hce d<izat celos!ábi ýýstáýa
svazarmu v odbobi II' siezdu delegátúm
a občanúm z elé Praby, úáže občanúm
Prahy 7 Ý maléň Ýýgtavka vc vevertově
uli.i' Budou zde historicté modely' u.ho.
ÝÁÝáné Ná.odnim Echnictým muzffi
iato vzá@ost a pro srovnáni úodemí
oode]y ěieno kIubu' I ý málém Běiittú
se dá údělát kus propagáčni prác.' Na
celostátni ýýstavě svaza.mu bude Pak
letekomodelářský klub z Prahy 7 Žasou.
Pď ňodélem konst.utc. M. Roblmy.

Libuš. K.vúoÝÁ
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I

PŘIPoMÍNKA
tvuŽÚnt

(k) Napsat h M.zinórc!|nihu d,|i žd ? -
sfu.laé! V'hkdal ien rabllk' ýět@'ch
a kófu.lakh |.ho|dú' !|. - nd pfuakh'
daý"I a llecn nisl..h ýou fluži' - ono
ak .loýně o |ohk 

"ejÍle 
. . .

BrIa doba' hd' púe ý dohácnoýi b'la
j.dínýh žiaoln,ú úděkn ž.n' staful' ý
o ''ry ýé,, 1 ?očifuř j,d|en a kanč. hge\Ító|.

"ifl 
knoJllčk.n ! hošJ.. oéže i odýřiný
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Pěknó n.Iétdjí.i hŽheta s?otot,iho letadla
Pi?ď Pauf' ?ostavená ! fréí' 1:75 ,odk
LM z orya,ického shlL (phli), ckhóř
z Doks 

" 
Móčhoťa ýzďa'jeiž ji zhaloúI'

ýftpodepsal čnebé' zádá,E kj a a.,.su'

*

Js0U NEJLEPšÍv oKREsE
(jg) Na okrcsnl konferen.i sÝaŽarňu

v Pie.ovč byl vTho.lnocen modeláiský klub
jako nejlepši. Požá.lali jsme pie<lsedu ov
sýazarmu' soudJuha R' Hegra, aby náň

'Unhtěni l.'echoho.leláíshéhr klab| je
Oisledkm ó|dědofré ?|óc. c.léha kol.k|iÚu,
kk|i ?od leddín náčel"ika s' Kociá\a
pečýje o soB|au"' rozbaj a d:fuléllně dbó
ia pichovu há||tú' Piiklar|a" ňohou b'l
bratři Fíb,cho..' saabuzí s?u|n' ' očadlíh,
Bedřich a zd.na Uhroaó' Tahd,ř'.ač'4a1a
jaka píoij|ka' di.s k jíž ihý|up,o|AÓu
a ak|ilni zá.od"i.i, zásluh, ,a ?fuenst.'
nd róhé iiýtuhta|ský sbo|' J.ho élehÓ"é
?|1čuji néjd a klubu' ale jeýě orEaiízuji
hodélóřskÓd či"|ost le školdch' Pořáddji
pi,dfiašk!' zpestřsjl je prcnító"ifl lí|hlú
. fi"óhoý|onné nÓdelářské čb|fuýí; ,a
b6ed! zaou i lodiče a 

"čnek'y Přet@ě ýacuji i lod,li nú.].|óři. L.-
tečii froji ašdÉ jíž nnohale|au .|adici' ladni
?futi nin r.?fue 'ačbÚjí' Maji co dohá,ě|'

?|oč .hkali l.rečt, nod.|óří pfud\ta,?
J.ji.h čihnoý je ?fuvide|ná' 3ed"ot|i", čk'
noú doýduaji AoÍhtérn, úkol' _ ?bÉni
ý řádně hÓnnÓluj.. všich\i iÓu iný|,ktÓ|',
kdždj tedj ponóhá' k tozaoji nÓdebřstbi
! přefubshé," okreý' Je prc ně Nz,á,ný,l
pojn.fr ž,t 'i ,'na fué pis.čku,,. Á hohh.
ti,it fo|d|ž"oý' ?tl'ci pra c.l.k d@edl
okfesní !ýbo| slaza|nu ,ři hollnÚcení klubů

Tln tÓ a!šen nekonči. Na Íoffr}' oryaai-
zati ?fáce a dabú úsledk' fradéláiú bude.
ne pavka'ovat i4 p|a!ídeln'ch aktio.ch
bíe.h klúú' yžd,| nodeláíi naji zkušť
,oýi, ?|áci s ú!ádeži í ! do|péb,fli, ýž
flÓhot ponoci onatnin slazarno"sh'fr hlu-
búfr k s?lněni ,ředsýz|!@jc]] úkolů 9 ohftý

*

NA TITULNÍM SNÍM(U .

'é v letu upoutáná E.k€ta sovět-
slého letaďa Po.2 'K!tutu2nit..'
stavěná Ý poíětud zEo.t€.nizova-
né ÝéřŽi v Polsté li.lové repqblice
poit úáŽvéD css.l3. Mo.t €l posta-
vll . řldí polstý mod€lář schuba
2 Mtelcé. J € poháděí moťÚ'em
l0 .cE' aĎatéfsté konstřukc€ st.
Gó$tého. sníúék: J. Michd6tj

t
Du f@é noa.l} I' Pdru z Do|' cÚhašn 8
u Pfahr' . sdfiÓhř'dlo t!?u d.]rd laá
tol,|ě' Roz,lri 650 ,1ň' ?fuÍl s'ňelrnhý
tl' 5 !;'nad a,8 t"l, ]érúó !óhd 250 E'

. R!.hloý,i u'nadel na ňarÚ Mvvs
2'5R futá na jeúÚn d|itu' Jé ďIrhoútý'
híid|o o rozp' 160 }nú je 2 él.k!|Óhotého
p|ec|]u ll' 2 n'h, v()P d t|up z .luÍdlot[ho
,lechu 11. 1 ó 0'5 

"nh' 
TId| t|u,uj. !ýkle'

?óí túč'|ě, Lli|j ý}'tr|l','.

Maketa s@ěBhéhÓ bnéÚh|hn |étadla IL-10 ',shlrfiotíh,, jé ?rud v. Fdia, Na ?okruji 25'
Pruha 8' Model ! nčř ' 1 110 jé shÓiépnd. krhý|ukce a ,ú tdakÓ?íck' od,ružeiý ?od!o2.k'
Poháii j.j frarot vltnan 5, ?ř.dělÚ'ý ?adlé LM nd benzn)oú ?ali!o'

P.loÚokaýnaíeha ..mědókkého |etad|a ''BtíE.dý/, ?oýd"^íl1' vlath 2 hlubu Kan' zebÓ.
ýic.' Jlode|a rc'pě|i 1610 n,n'!á2e 1600 E a ýohá"ěný nÓt' ?'scc,, s ]nkíiLau sÚičhru nil
lérd| púvadně val ě' ale 2 be.?éčnoýinh dú.odli ýj ",kola 

kons|rúhté| u,a|tdl'

)
)
)
)
)
)
t
)
)
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tdket@. Erhnik9. Zoldítě
raket. 3. to |aqi.k, ' ?rotož.

hO LM N,PSAI Ff. RUMLER,
př..béda 3.he fake|@é t.chkík,

,. ý4nž i,.hb jaho s!w|a' ro@oj fr,dň|
n@thnj! d funtují sý. .|.. nénž podařaé nod.|,

bidÓhÓ!, 4 o |é do'áhn. |ahéteó t.hnika doýtl
:ýÓsti a ždókliý. ýdso.l@hos|i Ťakď' k- ro jé haž.toroč,n hulné biI.B. Bo.tbot.

É,to záaažn' prubléft ř.šd o cssR. 1ed@
bua. ce]oýórní b5.da o ruh..@é t..hd.a d j.jbn

kdcefr bř.aa 196l , P|@.' Všichni
s ú?|nou a&.ga na Úv s,azdfu' odd.

s' R' cefiého. vli.hai ?řih|ó!.n| obdržl pfuM

RAKET()VÉ

vBťÍn. 3. vš'k k jád4 našeho čIán}u, v Děnž vás cbceň.
seznáňit 9 íěkteďmi ah'aničĎlEi zkuš{ostňj. Podiváňe s. do
kmě, jeŽ 'e l.olébtou vdku a hiqoft 6k.Jy - do Óny'

lf,reclomodeurstí časopis r'}.lavaný v cLR uveieinll nékoul
čiánkú o mod€lářskýcň ráketách včetně 9íim}ů ! výkÍésů. Dost
obtlžné zprá@ýáni téchto fuatériálů u nás nenj dÓsudutončelo. Má.
De všák již přebred o toň, že činšti rď€toÝI amáléři.ozeblÉji Žaii.
Ír.vě a pÓ&obně celou prcb|emaliku. v oriíěDých ěláncich se
zbývaji nčkterými statěmi z vnitř!ú a vněiši balistjky nkď' Pro
ljločtY uváději iadu zál.ladnich a eEpirický.h veÍ.Ů. věnují
óvněž poaÍno6t pwnosmin ýýločtúm mketovébo motofu.
N8příklad prc stánoÝeni některých l avnich rczmčrů motoru
ratety @ obr' l á 2 majl v'Ťrárván' grafy' Při .laíé &válitě
mteliálu lze z grafo utčit tloušitu stě!y, dna á délku záÝitu prc
D.šloubováll trysky při !ťlzDých pracoýnl.h tlacich v mororu.

z uvedených grďú také pl}né' ř činšú modeláři počir.it
s poměrně vyskými pÍácovliri dáky při hoieni paliva - okolo
300 až 4o0 affiosféÍ. zmlněný motoÍ má vnitini prúměr 2? ltm
a doušlku stěny 2,5 !m' Uvažuiemeli oel o !€ňosi 50 kglm:'
wchizi ýýpočtem, že moroÍ uÝede!é tl.ky vyďŽi. Bt2pečnoýni
nálobek ncíi vša& Příiš velký. Při nep.avidelném hoř€ll (náhlém
stolpnuti daku) buže 3e motor !rcmčíit v doela schopný nčnl
gr@!' z.toholodúvodu odpalu'i činšti am.téii 9vé Bkery z bez-

Prúběh tl.ku při hoteni nÁplně Ši Žjišiujl jednÓduchýtí Dč-
ticim zái1zenrm. P.iocip ie laznačen nq ob.. 3. Jde Ýlastíě o mě-

Obt. 2
I

I

telt průběhu statjckého táhú Geake)' Že ke.ého ý p8t tr'!o-
čltá pÍúběh vnitřnlho tl.ku'

Hlávd $u.ástl příst.oje je dvoiitá mčřicl pruži@, úložcná vé
voďci tnbce. Na ýolném koDo pružiny je tallikovitá opěn'
na kterou motoť pii chodu tlači. v opěře zlchyené pisát}o ae.
úe'ává velkost Etlačeni Požiny. sdačeni pružiíy v !@ ie piíso
úmčríé sí. ý tg, ktc.ou Eoto. dači ía plužjDu' Pisátko kesl1
zá@n n! pgpi!, nlvinutý D o!íč€ilcun s. bubbtu' Je-li pn-
žill! ocejchov.ná (ta. Yif-li,lolila lilográňy t]aku se pružiM
stlaČi o 1 Eilinerr) a znáeeli Př$ný počer oúček bubIEtu'

l
:  

_ . f  i

a  i L  l

. . ,

ob/. 3. PÓ'' 1 - ď,ojitó hěř. ?fužína; 2 - tdh.t@, futÓr; 3 - ?i!áthoi
4 - &binék s ?Óp,rfu; 5 - élehttofrotorek ! ?ř@od' .lo ?ň4l.

dost.neme potom ďagt@ státic}ého tahu v závislosti M č.s.'
(Dja8Řm notoru použného v ušl lak€É .s-l3.. byl odštěE
ý LM 216L')

Na popsaíém zařIeíI ňohou být s dostátečno! přeslostl
zkoušeny Íú2né dNhy tuhých pohomých hmot (TPH). v čln-
ských Mterjáech je uváděío íčkolik .úzných slož€Dl TPH'
Polud jsou jednotliÝé složky ozúačoúíy ch@ickýnÍ vzorci
viEe o co ide. Něklsé jgou však uváděíy oligi!áblmi !ázýy'
jejichž dosloňý Pietlad doved. ňjle Překvápit. Doaěděli ise
se taL že ý jedné TPH je oblaženo 12 % ,'kočičich oč1..'

c€lkeň úúžeme již řicj' že TPH čIĎských .@té.ú isou ýš..
obecÍě néně spolehlivé než TPH použi!í ý 'ašl ',s.ly.. Rovnčž
jejich sPecincký imPub je m€íši'

Na obnizcich l a 2 viďte ukazky čiís&ých Mtérstých rct.t.
Jsou dost lodobíé našl .s.l3... N! ob!. l je jednoduššI r.tet!
běžné konstrukce. DřeÝění h]aÝice je odpNž@ dvčm gmovými
vložk'mi' Trubl..' wořicl r!u!' je stoČ.na z hltúkového plcchu
d' 0,5 mm a po délce snýtováu' z téhož @rďiálu j$u i stábili.
sátoly, přj!ýtov.né ná konci tNpu. N3 Ób.ázku vidit€lná vlitřnl
tobka o prúmčd 13 fu má tu 9véú volíém }onci b.ionetolÝ
Úávěr. Tim jc dJž€n vlasoi úotor v tfupu Bkery.

Na ob!. 2 jc pončkud složitěiši Bketa 9 vymŇiova.Im z!ři4.
nim pro padá.ek. za vy]fM.íou hlavici je uloŽen pád]íč€k . vý.
Detné zřizeni. stládá se z učitého možswl kyseliny ílové t
vodyl uložených t'k' že !e sňisi tep(e při piek]op.Iú Etety
v nejlaššir bodě dráhy lefu' vznjklý pl'r D. vytbčir hlaviciv nejlaššir bodě dráhy lefu' vznjklý pl'r D.
a pá.Láčet z r.kety' Bylo by potřeba Žkusit'
jat b funguje' MotÓr je teotokrát lašrcu-
bován v závilovéň kroužkú' upevněnéD
vBupu'Trup ie opět z blin]kov.ho plechu'
tentol.íát tl' o.4nE' skbilisalory ele8a''-

.. rějšiho rypu isou přiDýtwály'
.l \'l*tní ráketový motor je u olou typú. stej!ý. Tvoii jeio.elová trubka se dncE

vnějšl prúměr ie 32 !m á celková délk.
(včetně trysl.y\ lo5 lM. vyměnil.líí
tÍ]sl.a je přil!Žena piev|ečnou @licí' Mo.- lor.v se liíi hn způlob.m ujo)edl Ý ntctt
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vá!! obou ra*.t je přibližně srejná á pohyblje se oko]o 1 kg.
MExiÍúlĎI dosru! je zhnbá 2no ^ž 30o r.

z uv.dených piil]ádú je v'dé'' že laretové modeláírtvi j €
v Či'ě pomérně značně r'yvinuo' Nepé{uie .e si(e na (iíoke
z&ra.Lt., ale je Žřejňé' že činští ámÉti se s pečlivoslj jim vlastnl
abýaji podrobným te.hnickým řešenim ýšech prcblémú-
Rozhodně se rYlrýbaji plánéňu pokusličení ! stitleni Íaket za
I'lždou cenu' jat jsme toho často sYědty ! nás'

bnské cMs .daích!.h fiode!ó|ú ý 4častkili již padfuhé talé
fud.,,ří rdhet@t. Iejxh fuěřeni il tfualo 4 dn} ' koždj del s. kahalo
5 zóaod,' s.dúad!@a soutěžíci.h q)konalo c.lk.h 301 ýd|,ú,
při ,i.hž blla hodnoceÚ jednah dosaž.foi 4ška, jeanak užnečné
zdt,ž.ni nka,' Na obftzhu j. jédna 2 ruk4 ,^ně po Ódpók,i.

sniúek: Ám' Modeler Alnual

v séýeroče9kém krqlj
*

mlad é mode|áře

L,ehjch hodelářú k nd chohur@sk"
hahh Ýdní ýt. Jel tah nddótko| sí ýu'
druh iře|*eda ?ochÚlohl fiod.láí. ! Pía.
nýRhéh dohě ! Udli.i.h, ! d@itilet.e
! Maý@ě,jed.nóc,il.te O Kadaflí' ktecké
m.leláře ! Mis|ě' 7i|koýě, Dřifio,ě, K|Ó.
luteh' Radanicích. o obětdýéft a .neadb]ť
flén|, voýěchť velilho,í bleil, jak dobíe
sí feLle jaho náče|nik le|eekohodélóřského
klubu při ov sú.aťfu, 9 Chofru.otě. Ne.
.]óvno klub dstdýilí nó ?arhóc, čléhú' každj
čkn bede začátečnický h|oužek. Jah se ýká.

Te.l si , chohutaaě býduji dťdh| P|o
U.noddr' Kde? Na staza fu.5kén sld-
díón| dtužb'. yšechno haji až připťdt.IÓ
a hd]]ž bud. tíeba'ponúže b|igunnh, i ?řed.
ýda' vžÍ!,ť je |oprÓ |etecké frodélóře! Á nú.
ž.ne p|r ý podita| dÓ i.tt.|!.h k|oužhů.

V'dah iJne ý kdý spaktně:e'' Reháhén
do h|oužku při d@iríleré ýře.lit škole

\ ' f i l  \ l { r \ l  t a l a  t !

IÁttuhtÓť, fuiteL s. Kula' ý s ?í.dsedou
@'tal fiárufr"ě ?íáreLhJ' A qodelóíí také.
on loriž ?ř.dýda ,ý bjlá čÓ'tějí - .'s"ět-
loýali,|i, kdrž jsen ý tonu ?Óditíld' Do-
'těděld jý,h ý, ž. ,'ol,, pííbezl nedát"o

*

ýolebníe vklhý' Něhtéíi chlab.i t.Dfl.
klas .dtdaji, áh prc né' zo.i ŠMpilik'
Škodd, Čančura' vo|at7' RJd!ón a iěko'
lik dolších ýa!ěji Pelíkóa! a Kóču II (xž
chod' do ktolžhu drd}Ú fuk)' ,'B.njanin'
hen,, je Eonzik Čančdrc' Ak j." óěh.h
(chod, do ?áré |řidý, jnÚk ?a!ři h.zi n.j.
!ik@\ější' IÁt|uktÓ| je i?oko).n sé xš.ni
a ,ííchní jsou s?okokii s nin. DÓbře si |ozu-
n4]' dnnu na]l ?ěhnru' hodéláí'h. le|iltě
roby hanlden dahrdil' NékI.ři 5íe fujl
houýk donú| do Vlsohé Pďe 

"ebo 
Podhúíi

ale jsou nd l' t.ý, 2a3]hli.
sch,,zej, sé haždé ponděli d kdlb! to b,]o

fložú (nenl, ! dibtě k ?Íaxe polr|echfnhé
bjch@ý 'blli b' t" čaýějí. raké hd'br hěI
Lic. ěasu utirel Kllds. ,Ieflže tea ,nd j.šrě

luike fld MNy a ! zo sla'afuu. sófr
hó dona iedohofčeno" ftaké|a Ae|o45
a flini jí na jaře .alétaÍ. Áli inn/úkto| nť
fr:nže -zistat ýáť,. Tí' jínž Ed Piédáýá
9é dlo,hole|é no|!e!á^ké zku{enoýi, budoa
.hthgědět duhěr ýáIe lic a za rok, za dýa'
budau fužaó ahrožovat 'ouPe|e fu kruřhé
soutěži' To už a.š.n zóIeži na nich' L9.
d|ži.li ?rac@at s ,akeaL chť|i Š jahou

!  KI - , \S l l l t c I  f . r l  (  jH l{  I

,rucují |.ftčri had.láří ?ři zo s!anň|'
!'Z,afrenóÚé 2larj,, od'aak."' za oběia,od
p|á.i' To r. dule:ié těděI' p|obžc ,,br|
t]znandún. oryali.ac. hod,loli jnko iéÍ
lé,ši ,|áýě l.!.tke nlÓde|ik. Přeýo bllo
n;oblihlé. kd!ž hos,adá| zo, loúdtťh
su.a{k!' začd! ha ná' nóhít - nol"ik'.
lILlt p|' ]e n.rtoýdrc od |ú' lézb'!á než
abý ý harc.al!ad' sl@a dalo'1@Ó'h lonu
se ;řída! inýfuk|o| k|osžku souŮah Rlnt
o ii dÚa ý plrdi s pruc@nlheh oMPP
5Óud|Lhéfl Čern}d |ha]ednou s? . klh. ýal
ú'?ěšný ýonednik): kd),ž u. bud. zo
súza u 9 Kláštefci iosÚik' i.zat pto
sb., nař.že ý i ,|o kunroúk! frodehře'

]nýruk|o| ,řa|os|au Ru|I n.úá žaú0ý
9.ddEoEthau ? Paú'ak ýreýo b' ý od
éha nohl k' kkr} i iý |uh|or ún' iak zxhat

ehLab.é h ||Dé|ibé b|óti Mai) |uI hfaýžku
ptt'iv reii, tedóu řádlé docházhu' had-
nal kazeú o Pr|na]t btisÓdnnhé hadin''
Každ' děs,. sé Íato tři k|néna h"dúati
a aí|ěz ziskótó ,u.otii lldjhu zo s!a+
arnu .Nejk?ši prucob"ik,,. v ktÓýžh! ý
fuhé nedýie lkolni ,rolpěch.

Mod.!áři K' Frenbb.n' stíoknj ' Hodaň,
Mólék a Šstdk ýa.:ji Kondofu a Pe!íkó.
4'-Ú d|,hé lku?i{é 3' Frenl.b.l' BfÓut
aď' sotho|' PÓl.kh, v.lkj, Laibl' Pfak.,

(DokončcDl M stl' 5ó)
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PříkIadná péče o
Modeláři si náE občas post€skrou' Že z ov a Kv sÝazamú k nim Žávitají předcvšim

Éhdy' kd''ž 'e pďřebuil k propágacl' Altoli :e ptopágáce ne'pornĚ dúkžná. k Ži!o'u
á.ůýu leteltym modeuiúD n.sraČí' - A Bk jsm si Leíou do t]{l nid Labem řekla.
'é se ía leteckomodelářskou čimogt budu díÝat i z tohoto hlediska '..

PŘ! (o N.\ NE ocE KA v'\^- l

Už ,o, š. i.h s. ,ďhtěně oa a u ?ř.d-
ýdr KY s,aalthu, ně ,fo.hu ,nátto,
chtěIa id ziísrn'.o, hd', kd. a jah dělaji
ktečtí fiodďóři ! trěkteÚch kfÓužrxh sde'
fuěeského hraj.; zdd ýa.ěj! sohaj.' Méť
h/t!, hoh. Po.h,óIn a .a co' Předyda Kv
ňí ,ř.jfiě |otatdi že kte.hé frodelóřé haji'
yícé ňi ý|!a něco ?@i.

.Tah k|ecké fu.I.lóř. fróa.,, . zača|
fuudtuh př.dý.I!' 

"J. 
ji.h něco ?řes dla

ú,c.. Přanj poče| !áh ř.kne náčelník yP s,
ka?ió, C.píÍha, Kro!žk|i ňófre aŠí |40 -
al. n.ž !. |ozp@idófr - fusník'' no'nIh'
n.isou!,, (&dín u,řédýdý - ořefuědťui Ý
4.,očnáh lfuě.dičij nd iehr ;á|Méniirh'
Ano - č|'ří - k4?ión'),,Hla.fié 3 | 3
d !|!b.c |.nčt't! tr. 4,. z ?|Lžshého úýřed'
hlho shladu doýať' - pobaě,j. hapnán
Dlořáh' 'ý4l. .fa.he !. h ýtáci hadelóřn.
L.t..kofu .I.lóřs Éé hlub) sa]ko zř.jhě ňán.
oti4tuj.fu !..šah h|alně na začákěiické
hroužhj' slibljde 'í' že prá!ě 2 |ěch nán
zd něj.ké .Ioa rři ruhJ .j|oýou !!,honni
fud.láří. A Ebud. jnh ?ět kbo desét' al.
'td. Do z4ěátkú se hÁi ně.o dó'' ,o jifiak
i.jde. Pdlze í zhuš,fuýí. Tak jwe bochu
,.zalí fu húl, ndl. š?íčho,é fuod.Ióře' Tfuó.
n. na toú' ab' každ' č].f kk.kohoddóř-
Šh.hÓ k]nba lelll 'dčót.čaick, k|ouž.h'
Něh|.rjn '. to neliu, jín| ' t,h ýhi ?íišli'
Iaho nd,řthlad fuisÚ s,oúd vóclaa shej-
kn| , chdbař@i.' Téi v.I. ha začókčfii..
hé ktolžh' .e lhol. a ?řnoft už budé ýd
někl' za!étálat fuidieh řizený frodel. Ta.
Édých iakn j. on si,.lfii !ážlfre'

o fudostúh í s|aro stech ,sl! šlr. od flo.!ť
lóř1, ?řlfro. Nefudu ,ás již dál. .d|žoút'
Pflni .!d 3 !áfri ?oýde pracoýtrik oMPP
lou,iýh Čďn', d h} rtén iót.li|k vPs
La'iói Če,'tka.'

Předs..Ia KV se.rcčéského hruje ňi
j.ště po?řa ',š|6tné pořimí,, d ardala
jýn 'e nd pou hruja,

v cHoIluTovt-j
ně už dni f.bř.hýdbilo'.. obé|a|ý loullruh ] ]l' ' ' |' ' L

pí .d s .d ,  o i  sýQ;m;  R .hdp  n i uv i t  ono .  ' , ' o ' '  : ' ' ,  r '  . '  '  \ L l

de l ó ř ,éhš@ě.4ě . .  nob l ouNmo. i ! o l r l . . hn i . (ér . ] ' : ] r Ln . ]



uýcřeiňujem€ popis relé
Mws AR-t' kte.é je
hožno zaňonrovat do
přijimač. BETÁ, jatožto
p.hi aIternarlvu.Relé

pBlÉ'h. do pi'limače b.z uDrav mdlc
8chématu v č|9le l2lóo' Pokud by vi.bmce
u rotoroýého mo.lelu rušilv činnost relé.
@ž je málo pravdépodobné,'lze íelé tm,:
tlt oddělmě! závéšené na gmČkáchv ru.

Relé rá !'}'šši odpo. vinut|než bylo pú.
ÝÓfue uvedmo (4_' k l2)! ávšat Dro svou
citlircí Pl'ě vfhoýI' zmenŠÚje f rovně'
Špoticba Ž ňiniatuml anodoýé báté.i.
22.5v na asi '-ómA' Relé by|o v pii!ňači
oozRÓUlmo 9 <tobrÝm vý9leďem.

virobni popu ..lé 'e učcn oouzc těm'
}dož 3i nebudou chtlt reIé za.kóupt n.bó
na kr{. se n.dqlane. M{ši Šé.ii tohÓtÓ
Íelé rotiž práýě vf.ábl Modelářgké výzkun.
né a ýývojové stieďsto svazďmu ý Bmě.
ti' kip. .|arcše ]5' km lze DollJt ob]ed.
návly' Re|é m byr dodáv$o již ko!(m

IIEI.É ,,Mws AR-r"
Relé ie Dejchoúlosiýějšl a n€jtiže zho.

tohtéI1ou suťásd elett.icté čfuti zařlzení
prc dá]kové ovládáni. s]ouži t toEu' aby
€lektri.kou .Ďersit' l.teťou q.šleEe z v'yí-
lače á kt@u v piijiEsči mohoná$bně
zeslxňe' Eohly býl ov]ádány dalši elektdc.
té ýfbavovac| obrcdv' v nášem oiiDadě
pilva.trme zesilenou eleku'ckou 

-eůpn

do vinuÚ rc|é! kreré pracu)e na princiňu
eIektrcmagncruI mágnelická slla piit]áňne
kotvu ielé; ta pát pobyĎuie toĎtakv, kl..é
sepíou dálš| elel.ticlý obvo.l, v nčmž
je Žapoj.D silněiši eIektrický zdroj a vyba.
rcváč, jimŽ můžemc přlmo ovládat tot.
midla n€bo jiný iidici orsán nodelu.

H|awim požadavkem ná .€lé j. citLjrcst
. lpolehlircst Při ncjme!šIch rozmě.€ch
á 'tŽe' citlivost múžeňe 1Yiádiit nejmo.
šim proudm' pii kterém relé ješlě ,pG
lehlivě spIná nebo rczpúá' spolehU9os
lelé spoÚÍi přcde\'šLn v too' že vzdoruje

Relé MWs AR.l bylo v'Ťobúo, vy-
zkÓušoo a splňuje uvedsé po.lmín}y'
spinaci a lozplnáci p.oud múžoe u nčho
v širckých m€Žich Eěnit nástávúiD Dru.
'in}y kotÝičky relé' Rovoěž koĎratrylsou
diE.Dzovány pfu ve]&ý splnmý prcud.

Popts stavby ! 6oučósd

Relé Mws se 3klá&1 z Děkoli}a součáŠd'
tte!é jsou vé skurečné vclikosti d€táilně
natfesloy ná ob|' 25. s.zDm súčásti

Y POZOB. OPTIAVA _ POZOR Y
v LM !/6t i.Ýob.' 16 chybně ob.áceně

z'kleslú kondsátoť c9' cuňoÝá če.
plěta dá být 3!.áhě !! bodě 58.'
tovotÝ &t!Ť ía bodě 50. Prcslme čterÁie'
aby si opfáÝili futo chybu' Enitlou při
př.kt*lován1' scbé@ Da ob!. l (v 12160)

a PozoR-oPR vA - PozoR a

Pro LM plše jnŽ. 'ú HÁJIč,
telé ),Mws AR-lt. kodslluovál a popisuje Eduard oBRovsKÝ Beta

použit měl.tého železÓého p]ecbu ČsN
lr.70 nebo Fodobného' Hotové iáďo l.
úhelnik 2 a kotÝu relé 5 v}'žihÁme !a Eěk}o.
čiňž ěáslečně zameŽime vznitu Žb}atové.
no ňa8Deúmuj }rcď je u .€lé nežádouci.
ziháfue lž !o úplném dokončeÍú jednot-
livich sou4jstlj žIhat nezpra@vaný fut+

Nejchod;stiÝěišI s!části r€Ié je pfužt-
íorý toatatt (6), ÝŤroboý z fosforcvého
brÓnn 0,.--ol25 tM. Je možoé té' pouát
ocelového plshu steiíé tloušt}y' olšď
Pýbba j. d.leko práňějši. Pružinu mú.
žeňe vystiihnout a Ý'yliloÝat' Do podeb.
oého tÝe ji ob!@c pl@hýňi a tulaďei
kl.šÉmi. Játo tontaktů je použito sÉibl.
ných nýtú ř gtaršicb relé nebo Že střib..
!ého drátu, kt€.ý rczklepme do t'lochého
čočkovitého rvm' Pružinu 6 Pii'iuj@e
ke totýě 5 dvěma h|inÍ}o!ŤĎinhy (Dohou
být i z jiného mčBého nemasnetického
Eatdjálu.) Roztlepeé !ýtky íe.hÁEe

s čisly posic a matďiálu je v připojené

Hlahi souěísÚ ..lé ie €iýk.. K$třičtu
cÍvky (pos' 3 na výkrqe) Ýytoblne na
soustiuňu z texgeoidu' ebonitu. Pvc
nebo néjal.é nné izo|a(íi hmotY,kteŇu lze
opa(ovávď' okBje kosďičh obiltuieme
' hladce zaoblhe, aby sc o ně Dii Da;lenl
netrháI drát nebo neodha|a jlho latová
izoláe' Použiřneli na kostřičku texlu.
roidu. ie dobré hotovou kostiiéku vwíit
v párďiEu' čÚú záhei'Ť€ nsllháváil

Prc naÝiisj upneEe kostřičku ctvky do
sustruhu netD ýrtačkY ňei dýě dustši
po.lložky (Ž dÚ.lu' Že|€za apod')' Podlo'.
ky ch.áni čela kostt|čky před d€iormacl
!o navinuti drátu. smaltoÝaíý .kit o 0,o5
lm' kteí budem€ naviiet. na }onci oDatr.
ně zba'.!me sEaltoÝúé izolace ,mir}oÝÝn
platnm a Pi|pájlme jejktenké-u t"blú'!,
ze kErého jsou ý'vody' Poulij@. tn.

RozPIsKÁ součÁsTt REI'É ''Mvvs AR'!. aaaaa

bičkoýé cinové pájky 3 kalafulou' nitoli
pájeci pasry' jeijmž účin*em by mohl tenký
drál o8ydoÝat. spoie smaltovúého drátu
o o'05 mm s lablk€m - aéáret . tonec
vinuú - izolujeňe kouskem lepicl pásl.y
Pvc n.bo iDlačniň oleioýým plámem'
}tcú pŤehn@. př.s s!oi. N.vi!.me plnou
ctvku' přič.mž f,eni nut!é klást áÝit ý.dle
ávitu, ta. ž. ávity sé mohou křIžit.
vývď kone vinud uprat.íre stcjnýú
způlob€m jáko začát€k. vinutl clýky obá-
liňe DaEch izolačnlň plátnm Ď.bo izo-
tač.b páplrem. odpor ýjnud eěřiné
ohl@.tfcň. Plně naýinutá clÝka Íú Ýy.
lúzat odpor 4000 až 5000 ohnú. Llt@j$li
Ól'met. nekonečnou hodnotu. ie vinud
relé pi€lušeno a muíE. je naýilout aoÝu.

Dalši 3oučj9tl relé j. ,ádro clvxy (|)'
ttďé v'Ťoblňe z aulofutové oftLj csN
!ll07 n.bo z iádťa něiakého většlho tel$
fondho !elé' B.zpodrnlÍtečĎě mcllne
pou'lt měl*ého ž.|.a s réjmenšIň zb'Ť.
loÝým EEgnerizň€m. Rovněž m úhelúít
t.lé (2) a totqt tclé (5) nusjóc

w&'ivat Žegpod! tor'Y ási 0'1-.0p !M,

Koít.tty (7 a 8) - iat vr.httl' ta& i spod.
tú . je oejlépe ýyŤobit z pércvých svazků
sraršlcb te]ďonních rélé rczsrřihnuúň
. uprave.ro Da lotřébné rczmčry' Koí-
t.kty přj!ýfuj@. k 'G!é déstič@ (4)
z tďgúÓi.lu lebo pďtjne tl. 1,5 tM.
Tčéd olvo.y v kontaktech $louži k plosttčĚ
íl přlÝoddch d!átů á k iejich připájol.

s..t.v.ď '.lé

Ná želeaé iád.o l nasúďc úosnou
destičku 4 s tÓnt.kry! clvtu 3 3 vinuiíB
t jáds zstrčrňe do otvoru Ý úhéL1jku
Íelé 2' zajištěÓr pfuve.loc ta}, že jádio
l důlčItem rcŤeEuj.mc v úheltÚlo 2,
oi'šd opatně, abychom nŤoštÓďlj ávit
v jádlu relé, ktery slou' l. jebo upměEÍ

Pru'inu to&Y lclé 0 Íímč nápruároe,
asúeóe E.zi kontalty á šrcubkeň M2
přicbytlee t úLhebjku relé 2,

1 oc] ,1174

I Otd, ,1,.h t t J70

I iii.b.* i-

r Mtd.rt4h423212 0,n x 3t!?,t
I Mtd,pk.h12r213 0,5 \ 3x1S

6 CsN a2na!.r1
, ČsN 021733
1 ČsN 021131

1 MIí] ndh .!ú|
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N8t.vováEí !dé

K nsgtáÝ@óÍú lelé potřcbui@€ m.ři.t
přI!Íbj - miliMpémď! u rczuab.n .!o
lo BA (Arcme'' dál€ zdrcj 8t.jno@ě.íé-
ho Foudú - úodovou b.t.!ii 45 v a Do-
tocioňétÍ l0-2o kil@hmú' kďým @tá-
Wi6te prou.l do Íelé. J.ds víŤod relé

pňlojlm. přIÍno M klad!ý pól eodové
bátďié ( + 45 v), dnhý připojlÍne na b&.c
potenďonctfu. KrAÍú Yývod potecie
Eétru piipoj|ňé na sfrlu ň&idho Pň.
slJoié. Druhou srcrkÚ přtsÚoie !řipojlÍne
Da ápoňý pól úodové bát.ric (-45 v)'
Potďciometi nástá'.lme ná tátďou hod-
notú, při ktďé jdrě ielé ptiÉnDé ko$!

a odéčteme hodlotu oa měři.rr pfutÍoii.
Peud ňá být 3'8.-4 mA. J.-li většt, ňú-
žm. sDiát horíi tontatt - ovšo ousjDe
dod.ž.t mininÁltú ň.zm moi koDtatry'
je' má bjt 0,2-.{'5 nm - nebo zrcnšlme
pnud pÍržiny 6. Jýu prcud naopat
m.!šl ne. 3'5 &c, muslÍn. požitru v'íc€
n.pruŽit. upoňtňujď. ffow' ž. totva
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rclé 5 ncsÍú úpbč dosedát na jádro l'
aby lnelepjla..' ,,Lepei.. kotw. tež zoů.
lobuje zbyúovy magnďismu5l 2ábraluií
hlin|&ové Óýrv' ďive iiŽ ooD9Me.

od dobrého relé Po;ailujeme dalý
rozďl Ďezi Proudem sPinacim á rozpín..

Upozotňui.m.' ž. tlÁk nczi horním kon.
tákt@ a p'užinou re|é, k!ďý zi'sdme i.d.
noduchým zpúsbem tí!, že &otvu lelé
zerjžime z^!ažíékeň, se má pobybovat

!ÝKoNo!Ý TRANzlsToR
Misto relé ie nožno loužIt 'ákožto dťu-

hou altélDgtivu výkonový tranzisto..
Piijimač se tim podstatně zl@šl. Tluzis-
to. ic otisuÝzdo.ní bezkont.kri' s p.ak.
tlcky nrmczenou životnosti. Bob!žel
neni u nás zatín běžně úa thu' Mnoho
q.mplářú je však mezi našiúi nďoaM.
té.y i modelÁř' . dalši ]ze j€ště ziskat vý-
mčnou se sově$kými modeláři' v sssR
ÉÓu výkonové mnzistofy Ýelmi IMé'

zalojeni výkÓlového tranzistofu do
lijjimč€ je na obr. 2ó' Toto schéma plad
)en pro tfanástory tlpu '.n.p, jejichž
t}Ť'ová čisla ($Yětské výrcby) jsou uý.dená
piino v obr' 2ó. Důležný je odPor R 11l
který musi být zapojen) aby nebyl přetižú
trúzi.tof 10óNU70' zapojenl je ijoák
vclmi'j.dnoduché' ncnl slo,tějši ncŽ pii-

' 2 2 3 v

oD R/c  l íoDELŮ K GHIRURG||
(ijs) F$ncouzský časopis Aviátio! MáEa.

zine oliskl loni zpráW o zasedánl BiÓio-
gické spol.čnosti a výtah 2 t.f€rÁtu M' B'
Rybaka z Falolty včd v cae. vyjimáme

',... E,pďínqtóIn| nófuč"oý dktetý.h
P/arl ps'ch,logi. iébo chirurykh! '4tobpi.
si aln,cu]e použiti h'be étj.ký.i sboi;i,
1-ob j? Úld!Ř ptoblén rythkh; uhi;|;!óni
fdtttojů (chí|u|gíckých ) tddí.n úIódanjni

v': ať í píi]ňat iou ý.iaeho !ýbu idko
už)Oá u|/ýIabk Ú|a"c. nod.iór),i;náioýé
řizéa! létajié,ch no.lél,.

v}sllal dó dýé dýojné ýird' 3Ás'.ý.
li]á na I|.k!.nci 72 MH. |klkfuý břth.n
2'5|vt.M! ký honálů @ládan'ri ;4.ňJ '
s řidúelnýni frÓdnločn|ni hnýozN rd 20o
.]o 450 Hz' s8 haná!ú ié zarai.bt Órr
Óbláúj,i |íi š.fuono]ori, u;o.iiui|;nh
uskuk.4n ,dk jednoduchy .hÍkgicki zá.
hrch,jaŘo j. a'o'e|oýóhl b|ilnl.h Úiř,olli
žób'. z.íř. je po un .di ď|t|éIfihL
neÚt,a u,dběfu M zód..h fu lůžko 4 tá-
di@é t,zai ?|o.uje tah,o:

1' Uch'ced hnž.. K tmuro účélu Ú.dl
do čin@,|í pákaou ýěrhd,jéj|ž jedno fu.
Ú.@ j. nepoh}blfué a dtúé, ?řipoJdé nd
90ku oo|.d@éhb séúMaloru' s. n|iž. ,ři-

dlit h neqohyblí!éňa /afr^u.
2' Ulolněni kh'ení obróIÚú p@.]h

3. znednuti ýě|h! |oh, ab' ý hnž. ať
ř.E fu?jal, 4,,ň ý zajís|í] opbnj boí] p|o

4. snižňi sýě|k! abráahj)4 ooo.Id
I p|úběhu n.bo ia hÓn.i opaa..' Poh'b]
3' a 4' abýa|d!ó bdl.|bq) s.fuonoÚ'
o?dtř.nj šfueb@jn přdod.h' na iěnž k
upfuěn !.fuúotor ?ro sÚitó\''

5. Dopře.Iaj pohrb shalq.lu ' ooli'n
ostřiň.

6. zphaý pÓh'b shalpelý'
Poh'b' 5.4 6. jsou též zajiíť@áa! b.t.-

flÓ.ýfu 'fuÓmfu|8' oPatřajft štolbfu,-
?řdodd' n. něnž j. ,ři,@něn shal,d.

Přijinač n.72 MH' nó ni '."!od'
DL67 r k opatřen kýijažjčh@jň re!é'
Každ' jú),kk lpiná él.kkoad8,.tiché
r.lé> zajíšťuj|.! P|os,řednicd'tn ýř,slašného
ýfuoňotÓ|u !?Ifiěnl jedfuho z 'ohrb,'.,,

Pop3eé po!žid ráďoýého řIzení v chi-
furgÍ je n.jcn dalším potÝlzenÍn o skut€č-
ně pol'1cchíictéň gýamu leteďého
nodelářstýI á j€ho Échnikn ale i ''ýstižnou
odpověď ná otáŽku, 3e kterou se ieště stá1é
gerkáúme: ',K čmu jc to hrei dobré7..

*

TAK VYPADA MODEL ,,BETA',
hEÚ zhÓlli %istf !ýo1u yladímíl Háj.k
s fádioú| aparutu|ou BETA. Po&obni
staaební ? lón |ýeřej 

"ls..

Hle81 úrlaj.: fuz?ětl 1300 ffi; délka
850 fu; !óůa 1000 s. Plocha hřúla 18,?
.ld'; ltrhlBt I : 8,95 . Plocha VOP ?,2 atn,
(38 % ?|och' křidla) ; ýlh|oý )' : 5' sptí-
f.ké za,lž.,i - e|hfué 38'5 s ldna; - kř!d]a
53 '4 g].Iú1' c.lhoaé '|ocho 25 '9 dn1; notol

Použitá .ívká ÝYbavovač.-p.o bat.rii
45 vn6ml ÍÍt odpor m4ši než 15-20o'
jina& by byl obbžen yýkonový t.anzBtor.
včtši od!o. je pi'!usbý'

Po zapojmi je nutno dbát poue toho,
áby blte.i€ 4,5 v byla přiPojúa kla.l.jr
Pólem ke kla.lnému pólu baterie 22,5 v
a Žálorným pól €m k m8Íetu' Jin.k by

Jediná vážná zvada, ktďá pii jin'k
fuigujiclm pnimači BETA DuŽe .aÍ't'
ic zvýšený klidový Prou.l výkonového
tranzistoru. To se prcjevi tim, že j bez
si8nálu ie lelé slábě Přitaženol Proý€dde
Žkouštu výkonoÝého tránŽistofu t'odle
obl' 10 (v LM l2lr9ó0)' KudoÚ Prcud
má býr m€nšl než r D^, Žsilúi p větši
než 3cj tj' prcud musi při měřeli podle
obr. l0 stouplouť o asi 6 EÁ.

v sepnutéú Íáýu t€če p.oud asi 200_
220 ÍtA .lo Eagn.lu 20 a'

PřGtě popts !Ý3tlače BETA

É o o j 4 /

cim -v !!Šm piipadé sPmaci pfuud 'eprcud !d odoád'ut' toNjckv relé. tedv
ie menšl neŽ roŽpinaa prcud; rterym ro'.
aÍÚĎe proud při plŤtaŽoi lrcNi.ky relé'
Kozphac| pfuud nastavime spodnjň kon.
taRtefu a adálenoÍl koN.v relé 5 od ládra
l' samozicjmé nastavenm jiné vzdalóoíi
rot!.y reIé měn|me jat rczDnaci. tak sD!
nacl proud' Proto msimi. €li' ÚosůD
oěkolfuár opatovar, áž do9ánnmc áos.e.
ho výďed}u' Rozpi]iaci prcud se sáŽime
tedy nastavit na hodnoru 3-j,5 mA. Ne-
smtm. ovŠefu zacMzet do éxtrémů a nasra-
ýovát !á rozďl 0'1_0'2 [Á. nebÓi tíŤ
k]6á sloleh|lvos lelé - t<otvá vibrule.
Neimenš' jelté ýyhowjicj hoú1ob s'l.
n.ciho p.oudu j. 2-2,5 mA.

PŘlKLADNÁ.PÉčE o řrADÉ MoDELÁŘE

ú,ě'l'oJ ?rdsóJr: prosim vás, děleÍe ně6l
ai je vic materiálu! / saérdfukéh hruji 5i
Pofrdhoj, jah ý jd dó'.1o aÉc .ffiteriál,,
'. fupojují už ?oftalu ýš..hn} waza|ffi'hé
ŠIožA'. Na péčí sí ELb, Iékě,i froLleláří naři'
hat nehohoa a otázha natetíálý už s,an
buaé koÍ.čně |aké !,řešena!

v tohto kíají b, rě nebllo už ni. př.}ýd-
,ilo' s@.! ani to' kd'bj se Milon Ce|ný
z OMPP n4 Ky slazanL ?řienal, že hó
jbté zh4šenoýi ze ýa.br lholnlch hldzók|',
aáčeln'h yPs ha,iá: Čebičk! že dě|á fu
soltěžkh ča'Óněříčé aúbo že čl.noaé cho.
frut@shéhÓ ov s"azamu bua|j, stéPofroť

"ě 
Ú'fobn* fua,e|íau! L' RaQq@ó

a Dýohih sohq. a yóž4']' so,!ěže haji
zalih ja fukhi a fu boledn| z nich vý.
hrul V&!aý Rbn| upo;inkwu a,"'!ě;o.

D,ku úal pěhně !ýdob.nou - je oidě|,
že.h|!ii flh Prc.@hl ptÓýř.dl.a nq,ři.n-
nějli! Jýu ?oládni, ! dn\ě Je plhiě d ulul.
fu' saud|uh Rht j. tš..ha'.h"ah apofu|.
.u]e' ž. |i ý'fuhého hodrcc?ni qboíu Zo

DÉLEJTE NĚco s MATERIÁLEM!
y Kanruti.,.h' chonut@ě' Kljkď.i

,ad ohří' O Lobbh' zat.i (o tafrních
fudelóři.h bu.I.fie psá,) 'ýšud. js.n t'š.]o

? a !

9:;  =-
t n  E

' 9  Ž
N :  *

5ó 
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Ďy Št.hovácimi šrcuby plechoýých objlfiek na Eotoru.

._.-

-

PÍo LM A' PMTI' Bo|ogE, zpfu@vál J' sroll

N ej ry chlej ší

model

na soětě?

I.íi v Ťijnu jsm. uveřeinili z!úýu o ly.b]ostnim mode]u
, trylkoÚE Eototen b.atrů Ro$i z I!á!ie' 3 uňŽ Uco Ro$i
ugtavil rychtosti 292 &m/b italský ná.o.loí .ekord' Náš inbký
do!fuoÝatel Á. Prati náĎ DyEi poslal yýkl$ tohorc Eod€lu spolu
se Žprávou' žé na AEbro9ijgkých letshoEodeliřskýcn dnech
(8'-9. l0. l9ó0 v l{iláně) zlepšili bratii R'$8i s modelem r€kord
íá 302)520 tm/h' To je ýýtoo lepši plátného světového rekordu
(30l kn/h' Ivd rveikoý, sssR), i tdJ' iej oŤřeÝ'šúie o lotřeb.
íé 2 XE/h' aby nohl bý uznán jako noyý absolutni retold.

PrcatlÍn sc nŇbjeÝila Žlráýal že by oěkdo na sýětě létal Íychleji
ta}že úodel bÍátrú cesaie á U3o Rogsi jé Ý současné době !at.ně
nejrycbrejšín Da světě'

ř z.Úkrésu viďtc, že itálští modeláři si Éli zc.la zá wo! zDámou
kon9trutci lvěloÝého lekordmána lÝáĎiko*. Trysko'ý moto!
tÝoři tsp oo.l.lu a kiidlo' vodorouú ocásni plocha i ostátni
přGluš@s.Ý.l jsou na něj přiňo íeoítováíy lomoci bodďé
přiÝařoých objlnek Ž ocelového Ple.hu d. 1 a 0'5 lm' vzhled
i a@d'amic&á j@ogt ugtoulily Žcelá Nedisku účerrosti
a požadaÝku váiové fulory.

Kříďo je z hlilikového plechu tl' 0,3 m, ná íábčžné braně
olDutého a u odtotové fumě snýováíého. Týal souměmého
!rc6lu ud!žujl j..lnak masi!:ú hlinitovÁ žebrá u toř6o obou
potovin tjldla' iedDBk yýplně oe l.oncich' Nosnlty i '€bra odpadIy.

HlinÍ<ového kltsu v koř€ni levé pr:lky třldla ie součamě ''}!žito

vodorowá o@.!i ploch. z lete.ké překližky t]. 3 tú je
zbrcuš.na do soMěmého profrlu' Táhlo výštového &o.Bidlá
z occloýého &áfu o 2 tm j. Ýwed.nÓ ná homl straně levé púu<y
klidla a prc.Má otvor€m ýe voP t ávěsu n. hom1 st.eě Ýýšto.

PslivovÁ úádfž o obs'hu r50 cň' 'e prc úsporu Bhy z balsy
(l)' sáci fubka má !.Úmě! 4/3 tM'plnicl a odvzdušňovacl 3/2 lm'

Mode| o l€toýé ÝáŽe ?40 g startuie bez vÓŽíkú, jen s loEoci
dýo! trátký.h ostluh Ž oceloýého dÍátu o 2,5 m' iež jsou sevř.-

T|'sk@ý ho|ot Roýiho fuodeb ý 670 frfr dlouhý, ná p|:úňět !pa.
b,acl hororv 73 ňn,!óži 430 e d dóuó ýa,nhý fuh 3,5 hE' za?o'
1@áa, k @|fló|ni jískři!fu ýičhoA' Jeho cé,a . hólii j. ýofibně
a}sohá - od?@irtá příbližné di fu!ífr 300 K&.

P|o |i,lnÓý ještě při?ofrÍfiáfr., žé bra1ři Ro$i b'li čkfij nalshého
teýÍéz.ntačnlho d|užý.d na |onskéfl fri||@rtli ýětd ! Búaýešti'
'ahznóno'Rosi Ugo 2d. ,istal n.?říIiš regťIéťně fi*tdskj |nul
!|ych|oýnichI]-fudé1é.h s ňotorun 2'5 ďn (236 kh ]h) 'RoŠi c*a|.
b'I dďáti (2l1kfr|h).Pofiis,t@ýbi ?ah Ň,|ězil Rosi U' ý lró|íi
le ušzch ?o|,jdaný.h rrch|oýnich ,á!Ódz.h bez !ýjihhr ' 4 fu le Úšah
čt!ř*h tftdách flrh|oýnkh U4ode|l,.

Itiha 740 g
Rychtut 302,520 knlhoa

Rychlos|ní nodel
bra|ÍÍ C.a l/. Rossi, l|tilie

i:l
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@tgiáIu j€ př€de} rrupu u d.uhé vaiety
prcďoužo na l70 tM. L.toÝá ýáhá všat

Trup ie konstruoýán játo ,&iiňo!ý
D$íik, pá$'ci trcři lišty 2X8, Že stran
ie trup potažen překližkou llm' z pev-
í$tntch důrcdú ie vhod!é lepit teítÓ
p|ochý trup Ufu@lem nebo Epoxy 1200'

cotrcpbn á lt]avic€ jgou Ž lipo!.ého
p*énta tl' 8 tm, stojiny v rcztďich 80 tm
jsou z trdšl bálsy 3 x 8. Páúice 2lišt 2 x 8
jsou od entroplánú sňěrd k ocau z.í.
leny Dá 4x8 v déle 20o lm. závěsný

3^22 tu,sal

vo.lofohá ocašdi ploch. (voP)
rnÁ ž.b!a z balsy l,5 lrm' oslatni máteriál
je opft uveden na obr]4u !.oílÚ l:1.

Potlb. IGidIo mike]etá' ýýštovka
t.!ký modellspu, la&oýáno ókrát řiďýo

Těžiště 9o_8o lM od íáběžíé h4nY
klídlá' háček 20 mm přcd těžištěň. zá]é-
úÝáni obvTklé' doporučuj.me Ýolit směr
zatáček do 8ÚJy vice zborce!é Doloýinv

P. RAJCÍjART, lete.kono.tel' klub Plzeň

lUooet jsme v nalm
klubu postaÝili ýé dýou
ýariútách. PrÝĎl úá
žebÍá klidla 2 balsy'
kdežto dfuhá - učoí
prc modelářéJ kteí upl-
niu É€d ýýkoMosbr
třldu - má žebra pře&liž-
koÝá. vzhredo k vě!šI
váze křidb Ž tuŽemgkého

háčck z 2tM ple.h! i. přip.vněn dvěma
šroubky do dřcÝa. ]azyk tJid|a z 2fu
dualu lze z tfupu lTiňout' Ieho polohá
'c ajištěná dvěňa šloubky M 3' ávit ic
v jazyku' šfuubty 9. šloubuii do ents-

Kňdlo u plvé v.!t.!ty má žebrá a po.
ložébrá 2 baluy 2 |m. Polož.bla i,ou pr
dlou'cná í. horDl stlMě od hbriho noý
túku k prvéúu poEooému nosDiku bal-
sovými lištmi 2 X 5' jež opfa@i@. do
tÝaru pb6lu !ž po zal€pcd do křIdl.. Kon-
coÚ oblout je z balsy 8 !m' Použité lišty
jsou uÝ.ddy í. oblysu žeb.. l I l.

xřlďo u iltuhé v.rlaDty. Hlálaú noý
ntt 2 x 8 ie ŽBilo na taždé stteč v délcé
240 tM n. 5 x 8' Žebla s óztďemi lo m
z přeHižty l ntn, stř.d!ú ž.bta s otwry
prc jáŽyt z př.&ližky 2 :m' položebrá
odpadáii. Použiré lišty jÉu Éž uv€deíy

Pozoámka redal(ce: Přih]ásiJi se vice á.
jemČli' isme ochomj uveřcjni! v některéE
přišrim čísle podfubný stávebnl plá! této
A-2 na prcstie.lnl dvoustreě' Prcadm
podlobný výlÍes ne@ámé.

z ÚSTŘEDNí sBKcB
RAK!TO\,'E TECHNIKY

(č) Dúe 20. ledna l9ól asedala
ú$iednl sek* rak..ové technj}y sÝaz-
ámu, jež mimo jiné pÍoiednala:

Náth pro8ruu' výcvi}oÚch osnov
a orgeizáci .akdové te.bniky ve s%z-
ámu' Po schýáleíl tohÓto zátla<tniho
maE.iálu nldiízenýĎi org|iny bude
přitíočňo k dálšimu olgeizováli

Jednodenni seminář pb vedouc.í
kouxů ..l.etové techni(y' který bude
uspořád.án p!áýdépodobně koncm
březóá v P.áze tlčélém Šéfrinářé hldé
ýaložit Ýedoucím kro!žkú strukfuru
a o.gaoizaciÍ.ketové technity vé svu.
aÍnu a projednat problémy sBýby

Plán činnosti sekce, který se stládá
ie.lnak z přjp.lvy t@Íetictých i pra&.
tických podl.lldů (konst.u}ce štoblch
r,keo plo tÍouŽky' jednák z výzkwé

Ná schúŽi byl onciálně zdůrměí
áke jaký.h]rcli pokusů se všeňi typy
.al.€t a paliv .ž do schváleĎi přtslušn'lEli

- _= : : :== :=
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Konýfuhl. A' svoBoDA, Klddfio 
I

ř eo

B.E

Uleř.jňuji arespoň fralj ljkres frod.Iu
''Tonek,' a hlalii údaje, o kte|é flě ?o otiš-
tě!, sniftku ! LM 9]6a ?ožó.!al! dank'
,ójffic|i' zá|fu.ň ý,kn onb@ón' že ý
n.dočkali ?řihé ad?@ědi. Prc .ahěýh44é.

voIně létající poIomaketaI
I
I
I
I
I
I
I

nou' ploto fró srřed
křidla |ýhj potah

ocasní plochy' Z.ó-
la voP jfu| t@"ěž
hdjlehčená z p|ehlií
b) a'8nn'obr's ž.b-
ra 1:I s le?:aiýfri
|Onlě\] lišt je ?íi?t
j.n. Daerna|ísó|o| jé
u?rulefl jako u !ět.

NcplofilovanásoP
je .1 f l f r ? ř .k l ižhr '
,,lehč.né a potaždé.
obě čóýi soP jfu|
?diě zllepdr do
n o s a í k! o ca s ni c h p IÓ c h.
s,úa,é ho|hidlo ie
ap@néno hědén,fli
d|átb,. Da?ofučuii
seíidn súě|@jh FoL
lnidk\ kt do ninj.h

PodvoŽék Ji ' Ócel. dró|u a 2 m.
zadt, kolo j. pqěh!ÍI aýšé' ab' flod.I něl
klaIlnj nhel ?osroj. ktat| l. ,ňě) '

NAdtž o obsahu an 6 ds ?lné poýoči
h !.řizd, éhodu noto|l í h klu bez do,l.

za|é|Áýáý. ! klowabén ktu |odÉIá.Iiť
nin voP' |ít?ddně fllmih o,chllNó|nn
sněfuýého homidla. Mototo.ý lé' ýřizljhc
nd ňbné b|och. ýo",án| ! ktul.h. -. 

Á' svoBoDA, Kladno

*

NovÍ PŘEBoRNÍc| sssR
Na ňisEovstvl sssR 1960 Ý R/c ood€-

lech soutěžilo 30 mod€láru s ýětrcni' 24
9 'ednopov.loÝymi poloňatdMi 5 ma}e-
lmi á 29 s v1epov€loýini a}r. modely'
MotoÍové modely sÍ.íoBly z ásfďlové
. 

VÝSLBDKY

věttdě: L. s. Eus.j.v' Moský. 673;
2. A. E.lo' LenilgŤád 583' 3' A.Ánislmov,

I.d;o,@.loaé oolonaha' 4 Mha': |. s'
M;u!.. Mostva 6t5; 2. v. PitanLo, ussR
518j 3' s' Eli! €j €Ý' Moskva 49? bodú.

Afuoba|xhé nod.]:': I' A. En.r ' |Án1\-
srad 2ó7ó! 2. P' veUčkovskii' Kdachste
2010;3' N. Malůov, Tulá l0ló bodú'

vysledty mistlovsý| U}áz'ly zn5čný
fukňk. Piebomik ve větlonlch zistal
;aDř. 6?3 bodú' ztjsr vltěz !éžc tat.so.
ri;ýr.1959 jen 4o4; v j.dnopoý.lový.h
ro@rových nodelech 'e pomčr ó25 a4'o'
v a]ijobat]ďých 2ó76 a 11, bodú'

PÓdle zkušeDosd z toho$ mistrc$tÝl
bude v sssR Právdépodoboě píid.leno
pro rAďem ovládoé rodelý ii'é pá3no nez
dosavadnl 2?_293 MHz Na urcd.něm
pásňu totiž placuje fuoho stuic .@térú
-začálcČÍúlú a docházl zbta.čně k poru.
chán' Nov. pá,no blde pMvděpodobn.
lrU-145 MHz.

čas od č.su s]yšime nářky, že kate.
Bolie !ť'.l€6eld je na soutěžich íúlo
obs&ena' Ten kdo omlou't rentÓ staý,
horcři obÝčejně o náročnosti úodelú
ía cBu, )eŽ 9e hodr , €n pro laspělé
modelaje. skuEčnost je všar trcchu
iiná' Přs zlepšené ásoboÝáni bálsou
jsou zaétečnici' \teit se k romDto do.
vá'enému dtevu dostanou 'eĎ v ne.
Datňé miie nebo qlbec n.. Mnoá
' nich by rÁdi piesto ''8umaka.. poýa-
vili, al€ nďrou.faji si upraÝil íékt€ťý
ňámý c.lobáisoÝý modei na tÚemský

Plo rFo mod€lÁř€ !ředeÝšim F.n
DtiDravil iednoduchý vŤkoMý typ
;'xL.22.' Íav.ný PievaŽně z tuem-
ského matďiÁlu' snažil js.m se, áby
model lebyl vý.obně obtlžnčjši n.ž
Drůněoá A.drcjta' lby váha nepřc.
;ál a 24o s á aby Prúsěré ýýkoly
bvlv nad l50 vlciln' v'1cené poladáv-
ki sc mi Dodaillo dodl'et' K ověien'
nircčno,ti staýby jsem Dechál model
Ňstaýit loňskému iuniolu M' zjk-
;nÚdovi, imž nlkdy lied !iň ! mo-
d.lv ía EÚu nelétal. cásy ó57' 7ó8'
?4o, ?87 vRiin se MisliI M' zLkmúd
s mode1m 'xL.22.. v€lÍni čsmč
v cel$táÚim žebíčku spo.toÝců' Yý.
konY Bodelu 3c ještě zvýšily o úce Dež
tr ú' ." stan poÚ'i!i!r lové v!$le'

srAtEBM PoPIs
KřIďo j. dfujďlné, slojéné vlož.

kou. klerá se v$uú m€zi lišty nosĎiku
v kjainlm poli' Púlky kild|a *at.ime
samostamě n' výtje9e, cfudněném
DrůsvlÚyň papÚem' Jdifo, ie zá-
ijesl.na ien l.vá !ůlk' kiid|á. Pieko.
Dlrui €me si ji na druhou stranu vý.
llJsu' abychom mohll Poslaýit také
p.avou půlku. Po]oŽ€bra hem použil

(Pokfut@ónl na str' 62)

lTlil,, xL-22

I
I
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hl.Eě pro úsporu vÁhy' R'ohěž rý.
l.hčc'l Žcb.r doporučuji' KrajovÁ
pol. mczi srřednimi ž.bry vTl.plÍn.
obougttMě balsou' NÁfusd.l řeš.nl:
qžťužit stř.dnl žebrá ''G.. Ž hi!řd
stlMy lištou 2X5. Ljšry trolnltu w.
Ťu'lň. vl.pcniD ÍÓjiD z bally n.bo
př.kližky 0,8 jMj iat ie viděr na řen
A-B.

vodoloEou oc..ú| plochu 3!!ýl
n. gtcioě jďo tiidlo. RoŽďl jc v tom'
'. noslk tvořl j.diĎá ]ištg 2x2| zá-
pušt.ná do žebÚ shola.

Třup stlvlm. běžným zpúsob.m
ž bočlic' Hlahl podéIniky jgou z lipo.
Ýýchlišr 3 x 3, výztlhy 2 x 3' a zadnlm
áv&.m svazku 2 x 2. Pro !!Úšl práci
odltřih!ět. nosoýou čfut !!u!ul ktcrá
ir ndk.íÓa alÁši á pill.pt. ji t vý.
kr.su tak, aby byl rdp vccllu.

obč bočnie tspu spojul. vpř.du
př.tliž}ová Pl.pážka' Zadnt závěJ
3vaz&u tvoř| bmbusový touk' a.
Úouvbý tě$ě do p|ck|izroÝJch Úplnl
v bočnjclch. Kild|o j. J|ož.no n. bel-
d.chýnul tŽv. ''brsdé&ách.l z bámbu-
!u. N.Ďl to ocjnov.jói způlob, alc jé
sloI.hli!ÝJ nú n3lý od!o! a j. j.dnlm

svt.lÁ o@rl ploch. (soP).
Pmý ďl soP fu lpodll dtrmě rrupú
ďúÁnt aoučáiíě YoP př.d poškoŽ.-
dln při přistátú' Homl část soP lnů.
Žoc bu.l k tlupu pMč přil€pit Dcbo
ii udělat nasouýá.i n. bámbusoýé kc
llky' @Ž usn&lrl tÍlnspon' Plo nast!.
vitclné mčrcýé tobiďo j. n.jvhod.
nějšÍm matďióleE kouJct bál!y' aby
o.ag nc!'šcl těžký 3 nmuJ.u iJoc
ptid.áwt útěž u pi.dek tspu'

vttulc o 540/720 !M i. icdjným
pra6ým ďlcú mod.lu. výroba by]s
v LM ju zÝlášÍ popi$váná, Ďctlcb. s.

k d Eacct. zdůreňuji j.!, žc |i'ty
ýrtule 3c mul.ii léh.. otóč.t, prcto
.elý ligt i u koř.nc řÁdn. n.l*u[.
p.oti vlhlu i mžnému í.bobb{n|.
Č$ včloýeý P.člivé práci na !.tuli
J. ýáe l'ylladl Polohu ó{úž}y prc
doBz Etulového blid.l. tjisr|n. .ž
po dokončcd iŤrulc - usry přiloŽlt!.
k tiupul v této po|o'c vTjmem hl.vici
z Př.póžky a oaáčimc 'i !ú!to ps

svcz.t twřt 14 nid gffiy a. Pi.
lclli o jc<tnodiÝén p!ůt.d l X6 mm.
Dob. točcíI víul. u dnlo sv.zkm j.
45-48 ficřin. Pro a&t.k. n.ž zlJkát.
D{|ok u. pilděI dováž.né 8My Pirelli,
r'ypoEohou vám ibtě @tat'ú !8Úúč.
k{ii.. íějakým dm odlo'cnýň rve
k.E' Do koncc aýazku, tt.rý ai..vl.k.
n.t. í! bubBový toÍtJ n.zaPom.ňt.
v|ožit gMovou hadičtu' aby !. 'vMk

Jcštč radu plo zlčói.čo&y: K 'tú.
č€íi pou'iv.jtc pokud možĎo !tál.
3t.jnou vrtsč}q, n.ilép. t př.rcdm
.!i l : 4. sý@.k má být MiÍúlnč
prct.ž.tr !ři íltoč.nl $i 50 % ot.č.k.
Natla.jtc pomalu d plynulc, 3'M ..
lépc sehá & ý''t1..Íú i. rcmoměměišI.

Pot.t' Křtdlo' oBlnl plocby !ad.
.l ďl tNpu od áv&! pot.hncňc 'l.-
bým mod.|bp!nm' trup gi|úým. L.-
kuj.m. třil'átl tfup pě*rÓt čiďn !a-
plfuclm lďm c.lloó. N. !o!!h vo.
úm. vho<hoú t,.r.hou kombin.ci
papiruJ úy byl modcl dobřc úďt.bý'
Jc to íl 3outěžlch dúl.žité.

Ani při zllétúváll í.lét.it. bcz
doubótu' n.Eúl}li při fue lponov.
ílho toEiuď.' .i n.htdli 3i ji'til '.
př.tonÓt. .lépoň č'. !.lo!d !r č.J

+'
MoDrLÁŘÚM' ttcřl chtčil Ínď.|

hncd 3t.ý&' poltytlc rc&te bézpl.t-
lou slu'bú: z rÝtt4! a.nš.aého
p.ostř.dd dýougtleě d.Óň. zholoút
plalogm6cké kopi.l:l (forúlt A.l)
a u.|.m. jc pošro!' Kopi. gtoi| 3'50
Kčs vč.t!é ob{l&y ! poštovného. Plaitc
před@ po!t. pourÁŽko! typu ,,c. nE
a&cau: Rcdlrce LM' Lublaňltl 57'
Práh! 2' c&rku oúžete též poslzt
ý poštoÝnlch aámllch ho&ot lo, 20
a ó0 h!l' v'řlzd t!ýá nciméně 3 ÚdDy.
ob'.dďvly !ýlt..u 'x! 22.. !řl
'i6óe. Dote do ll. břCzni l90l'
Pozdčtl ao.ré NEIYŘIDIMEI

BUDE vÁs Z^J(ýI^T
. Mě!,'kj .jbd DosAAF ' flěstskýfr
odbord lido.).hd, ! Krjdě a,hld'il'
@tžž o n.ihpš1 l.|..hmod.Ióřškj hrouž.k.
MÓhnl s. ?ř nájit n.jfl.ně patnóé|iěldné
h|fužh, 4 lhnl' inkÚód d &'shjch dÓ.
ruú. PodnlnÉe j. něýt M kkchfuoÍl.-
lářlhé so!,ěží ! K))iaě z úěBt ! 'outěži fu
úlh! o cdu čBo,ia Kryljd tÓ.tin'' o'-
hl tu ?ro no.l.l, B e6u.

Pro n.il.p! jso" Při?rcad, j.dfu pfu,I,
.I.ě dfaié a |ři t|d| .a,. ykěW' |ó|.cLc
nodclófuhj h|ouž.k zkhó zařt.dI plo lkor
nl huckbful!.1óř'kou l lau ! .aě 20o fubu'
- v!'l.dhr ý!|ěže bu.lo! .)]hló!.fi, ! č.4.

. G) Konc.E| lofukého roku záhájil ý.
v$š!Ý. čimosr ',Klub Tcchnjki Rál.Čto.
w€i i AstMautyky LPŽ..' J.ho !ř.&e.tou
ic prcr Zb. Paetowski. ad..ss: Zarzad
GlóMy LPz, chocimsts 14' ve!Žiwe'

. (ffinach) AŇickdfň. KoB p|i,ra'
ai|a 'é,í@ou.j|obu futofl afr.|é6h. ho,.
s||uh,. B. |yi'niesného, ' nlňž ,a|Ó r.yť
z.ntút loni fupěln1 IhaI na ni't|@s'oí
3ýět4 |,.h|olun.h U.ho.l.h1 o Budap.ští'
Př|pfaaa .,fub' b'Id ,oňěňě trchló' n.bol
9ňé séti@. aýobh' byl, ?ř.d9..]d' lao'
! úMru nc !.].|rhu ! chi.ag!.

o (Pt) Z!lč!é .xpo.t.l fupěchy madaF
'iých ňod.lÁfukýcb ňoto.ů 3e rozšiřuil
o Pohkou lidovoú r.publi\u, kM 'ačau
Mad!ři dodáv.t loni' Prvnl do.lsé notory
A1a3 xo (2,5 .cň) l Alag x3 (5 cm)
přid.Ul! or3miz.c. LPZ pol3kým automo.

. (runa.h) Po An8]ičan.ch - afu LM
2160 -naF1|,ah. P'G'F. CníM! kdn@hn
ěhk afrIkh.h. ě!lo|í'u Mod.I Anpldn.
N@r' ž. š|.tn. fu,hodnult n.zinófo.ln!
'?o @nl h@h.4d loňlk.fr Ms ! Buda-
pďti b'lo napruldo p|.de n |oýup.h č''
Í.,rcz.nlantn' 'ah .nóno, !1o o kdfud|ó|@.
d'al. c'' dl,rýýo' ý.d.4. 'anoužilým
ňi'||d s?o||u z, H$ičkfu, ,ou šílo 9Ó wé
.ld.fr tozhodaú h,friý h dal,'h ltdřtůň
j.dfud|é|@.ho řízd,!, a,o ' tí'íh,h .lhlfua-

. G0 Na sutěži poloio!ýcbmod.lú' uJpG
řád6é koncfu !' l9óo ve !ýrccbýi
v PoktuJ 'vltézil v obou létúých k.t.8o-
rilch St. Zurad. S mod.lcm do 350 tm
Íozpčtj (Mlil č$u ó7o w. . J ňodcl.m
nad 350 tbn (nitrcflnotŤ polah) čaJu
94ó fi' Bylo hodnoc.Do l5 3outěáclch z.

. (ru-ijs) st@u|nž ýrc ňod.lóhk' 'o,boj
j. q|ébó' @, hoto| yEco 35c' o.l@.
zat ,. ttqnd4rdnt 'ati. YECO 35. j. to
ňoto| ý žh4i.1 ýíčhou a o,\!odň ,ř.|ldht
, klike. sh|tnl (h ?fuži,í 2ro ?t. dk@o,

chs.ttcli'tiky: Ýttltú l9'9 tMi zdvih
l8l EE; zílýihoť obnh 5,73 c@j poně!
zdvih tu rtáll 0j 923: l ; 8tup.ň kompr.sc
8;vÓh'204g.M.i.ýýkon0,62kpři 1450o
!ž 15 00o oťmj.j Poňčr výkonu t v.a
3,05 k/kg' 3pccinclý výLo! 108 l/l.

. (l.) L.to! v l€dnu 3. ui!l! fu!.kc. nová
Rada l.t.clého nodcl4ř9tvl při A.roklubu
Pobté lidové !.publi}y' v.doudm .!dy
byl Řolq eáEý lctcďý pfa@hlk st'
MicteiMti ze sl.zského t.loklubu. Byly
tllé u'Bv.ny }@fu. t..b!i.}á, s!ďtovnl
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J.k fumc sxbix v miml.ln ěslc, přiíášInc olvědč€tÉ e.Ittoba.
Ú.té md.ly sov&uréto . miďé}o Épreálanta z loň.kého
mistÍovsťvl světl (Ms) Ý Bud.pešti' v obou ptlpld.ch jd. o ú.j.
l.pš1 kostruk.e gYého dshu v rcučasé době.

o sověrsréD @d.Iáři sirctkiEvi i8ňc Mps.li ji' Ý rao.tá'i
2 Ms (LM l oJóojl žc ai sloužil l.pš| r&ro n;Ž obí ! pii;bicl.-
tiitlE bodoÝád by ié byl tlté určhč '&kal' J.ho erodyMiďy
čiutý mo.l.l Eú Ďs dokon.lém létu v.ď. doÝ.dnosti pilot. neM-
loú '!!luhu' Juij. sirctkiM jsm ogobnč pozfuli jlto bystrého
tottsEu}téE . dobrého te.bnikr. P.oto lzc očctáwt. ž. v boii
. Bvětové PPo,tvI o nčm ještě usl'ŤlEc'

stď. w@l.y byl D.jén '.ití!dš!ň čl.n.m amcrictého týňll
d. pttŤil k rjml.dšIm účeítnlkrň Ms. Př.sto byl klid.í pihě
trénov.l v. špatDých povčttnosrĎlch PodElí}óch t při 3outěži
.é p.čIivě 3ň!žil .lod!žovat pr.ýidlÁ FAt l Žipoň.nout í. oďiš-
Dosti .meriďých úloddlch prÚidcl' skrclnnýú E zdýořilým
i'lltoupcnlň Í'řipoEtíll w@l.y Mš.ho Yl. HÓik!' Byl to on,
ldo v si|ném v.tE pii ttéíintu ',uloup|.. iiž !c astlvenýE Doto.
rcm 5 (I) bálných přm.tů z5 s.bou' iitoby íic

Akrobatické
modely
reprezentantů
zMS
r t t t t t t t

Plo LM

I. SIROTKIN, SSSR

S. VOOLEY, USA

'ltij sírÓthin přenllll' ň!.li |r..
@at nd t/bě. (s'dtt@al z t/&,J

{

R
I

{

^ }tod.| "ARous.. s' woo|.'. Ý
KoíltNltér !. !n'žils|oučit účel.ost s l'dnostl tvaru (Ý UsA

!. u .kob.uckých mod.lú bodui. vzhl.d modelu podobí. jsko

^ Mod.| ''ňosKvAí,, s|.ot&|.. Ý
Tru,. zátl.d.m i. motoÍové lož. ' př.klž,ky d' ll tm' 'r

t!.ré j. vptcdu Přihp.no 4!Il.nl z lirďétÉ lP.utu. N. i.diíé
dv. přctli''kové př.plžky - prvnl d' 2 tM r druhá 3 ňm - ilou
Íal.P.dy bočnic. z 2,5 lM b.hy' vadu sl.p.né k sobě. v.cb'ú
č$t tÍlpu j. z btbového b|okul lpodrú člst z lipového p*énk!'

Kř'dlo Eú prcfl o tloúlťcc l9%. Jc ttiv&o vc.ltu' t.t'c
vó.chny lišty prcch!'.j| otvoťy v bočniclch trupu' NÁběžnÁ
a odtotová hlM ilou 2 biLy! noldk É dvou 3fuko!ých lišt
4x7 'Mj m.zi '.biy lřI.lli vy,tuž.ný b3lsvými 3tojinámi po
elém rczpět|' T.ko r'J,tvoř.ný bl.vrl no,'rk rvtru I j. vcrni rurrý

vztbkové Hapty křldl. Ž p|n. blby Mil týchylku *35..
okrEiové obloÚky od poul.d'lho ž.b.t isu rohěž z p|né bdlyj
v ob|ouku vně letového kluhu j. záv!žÍ 20 g.

ocúnl ?lÓéhr Ž b,|soÝé d.'ky d' ll tm i3oú opticíÝ.ány .to
3ou!Émého prÓfrlu. výchyk! lýštovky ic +45o.

M.'ď sň..ické 'Bčty Mc coy 35 Réd H.ad i. Žálobován
z nlrliž.j rt.rcu ýořl grl@Ú balónék' v|ož€íý n.á P.Ýrú t ds.
hou př.pó'Lu. Plnicl orvof je př.d pťv'l přépáž|oÚ'

Podaoz.h z dýt.Joý.nÓ pbchu d' l'5 !m má nršroÚboBné
hřtd.Ic kol. tol. o 60 tm s pĎ.uÚd}aEi z pěDové gÚmy' J€
up.vněn tř€mi troúby ý tě'išti Eodclu n5 upodnl srěDu tnp!

P@khNó úP|ec. TNp 6 oolnl plochy pot!žény p.pt@
milé]enb, ki|ďo nyloD.o' NátěÍy euoGm prc vypnud . iňPrc8.
Mc'' bi'rcwýň btem !rc Ehled. ochtlMýD bk.m prcri v|iE
mcúyblioho]ovéio DďiE' B.!.vDt l.ombiMe PrctotyPu: ÓeF
v.lú -,lutá. kr${ vÁ.bl mod.lu l]50 l.

s,.a. voDl.' ,,'. 
"h|idňuje,. 

?ře.l 'outěžn,ú l.tfr

''Argu.., kon3tfuoÝlný v r. 1958, je jed€n z n€jfunšIch. n.i.
l.bélch '!.ámý.h .kobltický.h modélú 3Ýé třIdy. PloďB křldl.

r,s.IBcrt ^ÁooalÁŘ ó3



ie 32'25 dml a letoýá Ýáha 9ó0 g' s moto!€h Fox 29 (4,75 ccm)
j € modcl sÓopen spolehlivého letu i 2a silÓého včtru' Ilv €rtni
uloženi notoru umožňuje pou'it nízký podvozck' Podvozkové
nohyz oc€Iové stMy o ] úm m.ji v lrorni čáýi fu!trci lorsf,ich
pru'in. Konstu.kce nodelu je běž!á ! řdnoduchá s vý,inkou

KoÁtakce křidla ie si.e slo,jtěišj Ďcž pii bčŽnón řešeni s uza.
vřenou tonnl skř'ni'Žajišťujevšak přcsnost v d!Ženi Úaru. )e
tudiž výho.lná' Základem kiidla je Íosnik tvlru I, týoie!ý Ž p{ý
n'c a ýoiiny z lchkó balsy. v€ ýřcdni.ásti kiidl! (!si do 40o;'
po lo rozpět I  i c  {o i i . J  UbJunram.  po|á ;cn! \v? tUŽ-J l l Ip !ek|É.
kou. zcbla i po]olťbra k'i.]ll ''oU i.lcna ldto oololkt / bal.o.
sjlh li.t. p;i|c|enť na rc.nl|'' nJbč)nou a odlolfu\óJ hJanu'
výchy]ta vzdátoYých klapek ie -20..

Tru? a r.dsni ?lach, isoý íormálni l.onstrukcc' BllsÓvé boé.
nic€ trupu od přldó až.si 20 mm zaodtokovou nranu pcv!éč]iý]

snlnhl : !.!, a ?rd.é snnhý ]|d:!ji ,ÚÚ| M|||,s l'D ,):/,1il'J 1c J/ll4.,lj z.1/roÝ'

lto mnoL! diskusich o (om' zd' by 'rĎl
být r|yrÁběn v cssR moel. o obsJhu l lž
l,5 cm ! na ákl.dč nDolr' poznltl.ú
o tlkot{Ch motolech v zJIfrnič| byl zJi!
z.n do plÁnu Modc|áBkého vJzkumnťho
a výaojov.ho střcdiJka sýlzlrmu v Rrnč
(Mws) výzkuE 3 vývo' ňotoÍuoobshu

Tcúto nový ňotoť j. hhvnč u!čcn plo
áklsdni modclářský výBik, což znlhcná'

Ro,lr.aÚ i,a|o| M|,|:s ! D.l)ú|:tuhl t}lb,ý u niil'iho Dn\,Úfu nfýof M|,)|,s I'D u ýeúlln, sé .ahťa,ičnihi :bia.iD,i J,.|a|)'

,/,/Á

š

:

Bv*
(\'i''i

'.p

, . | :

kijďa 'sou Ýyztuženy překliž&ou. vrcb'l a spodíi gtrana tn!u,
jakož i !r}t motÓru jsou vyďabály z b.hových špalikú. výchylt!
Úštovélto kornidla je +45,. snělovka je vycbýlena obnutim' Jc
to sice p.acněiši' ale vŽhled!ěiši.

P@ ho.^á ú!ta!4 ie velm! nároč!á' a]e zlto ýýsled'ý nniš
vynikajjci' Ko!$ruktér !vádl' ž€ po sesr.venj modelu všecbny
přcclrody !ryplíi ,,plastickou b!hou.. (jsou to jemé balsoýé
piliny rozmichané v lcpicim laku)' cclou ko'ýrukci mod.lu lak
třit!át až čtyijk.át natirá''plnlčempó!ů.. (napi' klouzcklozmich'.
ný v laku) ! mezi kaŽdým !átěr €m po Žaschnutíbrousi' Pak lakuie
dvčmá v.sÚ.mi průNedného latu' Křidlo potáhnc lclúým jápon.
ským hedvábjm a potalr l.kuje pěti až šcýi vrsNami či.óho l!l.u
Potom .elý model nalakuie šcýi aŽ sedmi vrstvami základ!ího
b.revného l'ku a pěri až šeýi vrsÚlml oŽdobného laku (Čá.y apod).
Koncčoě model pečlivě v'lešti a celý n.lakuÉ tiťml vrýv.ml

=
o
{t

=
o-{
o
B
=

u,

E

EA

žc s. dostlnť do rukou ml"dých modcliiú
ij.z zkušcnoýi s obslubou ' ud!žbou mo.
to!ú' I,loto jsmc m sn!žili ýyi.šit moto.
dostrlcčnč tvanlivý' úDč.!č ýý&onný,
rc snadlou obsIuhou a Ýýrobnč j.dnodu.hý,

Nl zúklldč zisklných 2kušcnostl jsmc
opět pÚl'ili 3ystlmu vÍltnúbo !ýphchu
válcc, podobnÓ i.ko u nolo.u IÍWs
2'5D' s ýy.ob.nýn prototypcm jsmc

vytoí.li rloho 2kouick, přj nichž nová

"jcd'ičk!.. 
dorúzJlu' žc ic schopn! kon.

kuroýa! všcň zJhÍlnlĎnim moto.ům této
obsJhové tildy l Žc nrnolré Ž niclr dokoncc
přcd.i' Po několika konstrukčnlch znč!ích
bude nový motor ,Mws l-D z!řlzcn do
výrobnÍho plánu Mws p.o rok r9ól'
PÍvni 6ért. bud. dototrčeda t 3l. 12.
106l a do prodei € Přijd€ v lednu 1002.
ccna bud. stanovcna pozdčji' . l !

I
, i - - 1 - - - - t - . . 1
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NEJLEPšÍ MoDELÁŘ|sP0RTovcr R0Ku ts60
o.I.těl.nl |.t..hé píí?rdo, a 'pottu Úv sla.amu ýýaoíIo podlé -shěftie pro b|.cko.

fud.Ióřlhou či,@s,,, ž.bř!čeL n.jl.prkh ňod.|óřů. spóíoýc,1 toh, 1960 o j.dnÓtli!'ch
h't.Eo|iich. y Íbuaha b,I, btón' lkchn' !.řejné soaěžé',ařdzcié do s?o @niho hakn&iř.
l960 a nfu;].dýj,ct fuutěžc ohlóldé krajsh'ní aďoklub, doda|.čně: .v.ř.jnájhíÓ|ú o!||Na,, '
',I. Poháf ýirě. s|.l Most,, . nB|rionk! 196a'. ' ,'I. Ranó.' , -PohÚ Bl.hÚo.Prug'.. ' ,,c.4a
MaI,.h Kd|'dť,' ''Poh& suna.y'.' ''I. toč. vkě.sfuÁ yRsR ! Moý.''' ''KazáhŇ|h2
hafr.n,,,, ''cead Mot. Ktdlla iakož i .!..hfu Érujshó kola cMs. Pořaílí . žebřiěhu ý
llnno sou,ň čt,ř néjlép,.haltedhú(ulolajch nod.|ú) a třt nejlepš|ch |j'I.dtú (s U.ňo.
.l'|ú' R]c d A.1) 'jíchž j..lno íli sou,'ž1.í d,.,lili., y Připoýnjch pÓřadnlcIch ozuěýj. ělslo .a j$éh.h kfai' daBI ěhlo j. sould nél.,rkh
.ýsl.dkú 4 ?ol.d čl'lo uvlid| Pokl :out!'l'jkhž ý úodelář běh.n ruhu c.Ih.n zúča!ni!'
chld k|ajn: 0Í sn..lodhý hrci ; 02 1|hoče'hý: 03 zóPad,?ahj; u se*aklhj; 05 V'ťho.
.Iočak,; 06 jihofuldoský;07 sd.rcno vlh'; 08 zóPado'|oý.Bhi; 09 s.ředoto.fuký;
10 Východo @6kj; II Píaha'

voB{Ý LET
větE'. ^.r oÚior|)

r. 'ÚBl '.
2' I|hvltý D

viiáz A.2 z Majstrovltiev sloveísl€ 1960
Mía! Mrávec z Podbrezovej obsaďl v ce.

loštátnom loladl 20' niesio

12. s.dlAé.|. z,

v.lrcně ^.2 (iun|ořt t |m|ořt)
1. MichÁl.k l'
2' Hlub(ký M.
3' Kí' J.
4, tk. !,
i. sFjzl

3, li.drich

l2' H.dzinrrý
l'' Mrřk v' o' 3157
14. Rrr c,
rt, Knu! Vl,

13 šhdLl

2l' Kdiú ,'
2?' HÁi.k H'

21. P.tlýl
2t. Dur.t
JÚ! !v.d.nl dlchni' kdo.nlllBli v|ccncž ]00o q'

Mo.l.ly n. .Ú6! w.t.ndil

2. l{ltnt L.
3. cúnd.'|lk J'
4. P.r.ik. M,

7. ljrb.n M,

e, skrr M.
ld Č|' l[ R

t2. Krrir ra
11 HlJbÓcký ]tí. 9 !
l.l. GAbril J.
lt. ciDburr t.
'ó' Eo'& v.
t7, Fdh.ur I.

20' Riď E'
2l. Pl!.hý L'

2]. chllbný É'
Ilou !v.tl.ď i'lichni' kdo' n.lól&Ii vlc. n.' 3000 !t'

2, xri..r I.
3. Hli.k v.
4. c.mý r'

ó' (rlifu J'
?. q.dBk J.
e. P.rlkt t.

I t, \Yr!n.r S.
12' šiňl:n.* j'

la' zslslý v'

a !a

TEcrtMcKÝ PoPIs
KrtovÁ .lříň i. v.lmi čiltý kokilo!Ý

odlit.i' ktďý ncvýaduj. vzhl.do!Ých
úp'av. Na prÝnt pohl.d ic M této sučÁsti
pstmý vliv vývoiové řady Doto.d MWs.

P.IlvovÁ dýz. . ..řtzovt.t tcl'l.
jsu pončkud odlilné od doslvad.úch t}pú
mo6tů MWs' ,.liko' fuotory o mcnšlm
obuahu isu při použitt s.řiávacl jehly
! wavtBclm }už.lm přlliÚ citliýé na
polohu i.hly' Použi|i jsm. uzav!.áni p.IiE
vé trylky válcovou člsti j.hly 3 úÚ<o!ově
odbrcušenou plochou. Tcnto způ3ob 4ač.
ně 3nlžil citliÝogt Ďast.vcnl seřircvacl jchly
. tlm podstátně ugfudnil ob3luhu moloru.

Klttový hrld.l jc bohatč dimen@ýán'
poB.hovč k.lcn . broušo. l. ulož€n
v kluném ložbku a obst.rÁvá fÚkci rctač.
Dlho vÁl@ýého šouoÁtk..

U!áš.č vrtul. ;.nÍ tcntokfu nNsz.n
na Mlmat.lný kuž.llk'.l. přlňo ír kuž..
|ovou plochll vatvolcnoLna tlikovém MI.

ohtc. z tváliÍÍho durdu ic b.z brcn.
aÝých pouzdď g přci obč oiDičnt oka j.
Í.diálně vyvrtón fuazact otvor'

vlóžkr ýó|c. 'c z lc8ovlné oc.li 3 zd.

Pílt 2litiíy j. prov.d.n obvytlým zpŮ.
3obcm 3 kuŽ.loýýÍn dno'

Pfuttpl.t z occle j. poýlchově hl.n .
ovlá.lón 6taý.clE šrcub.n s dýourám.Dnou

ch|cdtcí plÁšť z .luElu jc na!Úut na
Ýlo'ku vá|e. Jpolu 3 hlavou svltó přirubu
vlo'ky. celá tato !kupi!! j€ přitažoa rřc.
mi šrouby M 2'3x20 k. &likové 3&řlni'
Těsnčni m.zi klikoÝou i&ilnl t cblldictE
plóštěm ie z t&niclho pápliu d. 0'25 tM.
Plo zE'Iměnl účinků torclc ! též 2c vzhl}
dových důrcd'l jsou Úášcč, hl.va ÝÁl..'
chladicl pláši a vllo notoloÝé ukřlíě ba-

SPECIFIKACB.
vltánl l0,7|M
zdýi|1 11 tM
zdlibo!ý obj.m o'99 c.ň
PoDě. Ýltánl kc zdvihu 0'97]
váb! motofu b.z Přblu.

č.nstvl 79 a
Mqimálnl výton 0,124 k při

l7 l0o oíEin
MďiÍú|nl toči!.ý nolncnt 57'5 d&B/cE

při 13 000
or/m'n.

Hlaml rozměry isou uvcdcíy v t!bul..
DopoNč.né palirc: 27% ti.inoý! o|.i'
309/0 .ther,40% p€trolcj' ]9á 8my]nit.id.

. vý!l|4 futn b'. bolbu fu|ibtiu

ýodŇi' 'a,taihkh nobd waj!ru ,adl. ěďo,kn Mod.l Akf{l . A.fufud. a (Dor.!č.nI lořrdlllu ó. 3&. .a)

Íc, ll*d nlt|ó.h h..lnd ň,|j]rh ňoiÓá o ó&dhu ! rh

ai1|3 000

LBTEGKÝ MoDELÁŘ ó5



Neilcpší modelářt - sportovci
(DokončeÍi)

ŘÍzENÝ I.ET v KRUHU

r. Bur& J.

7. Pdnxr J.
3. cdnl.r J.
9' !|idký '.

l' sru'l.oý a.

t, Buí& ''
r.MÚyÁl

2' v.|.bný D.

l. Gdbdr J.
2' Brío! J'
3. Trn!' J.

t. s.drik r,

lo, !krb* M,

r, Hyncl J.

r Jú[Ck

' NovolĎý

r, yuno! I.

Noví spor tovní komisa ř i
Nadph nďni|. b|á| dúl@o. větliad sporl@ň,ch koÚisa|ú, kl.ř, ý 'úč6tnili Ó.l 25. .lr

28'kdna šholeni v Uýřednl ?la.htařské lhok oe vrchlabl' úó již .o ýbou léta pt,e' A!šat
|ah jako b]Ia ?olřébÍó ?|@ě|ka nd'r no.leldř:iÁpott@ců cestot Šplaě"l ?odnii.h ,|Ó |,.
dóni naÚch s?oi@Úkh li.nc!,jdíla ý již .lé!e nlt,bý !,!kÓlí| a 6ban n@ý 'bo| s,rÍ.
honí'ařú' P|ó!ě jin loliž ?ři?ddle,e|ni .lúkžn' úhol - '|řežit c .awjd'l opét poíá.t.k no
letúhoklodeláisk!.l' soutě.lch' d |o 'řknjn dodtž@ánln spo|tÓanlho kóda FA] a !,nř-

Prozaú@l paltáŽy op.au\uji wštol€né vzrlal.6' mezi njmiž se skrcnně k.čil.
komigďe dohllžel na iádný prubéh veiei lctc.komodc|áiská ka'cgone F' Bohuslav
nychacelo,tatn'chsuutéŽIaavodúaschva. PÁTocKA s déclvou ji,totou 3 chla.tnou
lovat iejjcb výs]ed}y' Krcmě toho. a tÓ ie praú. pl'ě v sul.du s p.obí.eou látkou
iis!ě dúl.žité - odnesli si .bolv6li z v.cb. - pťovedl Ýýuku o pouáýánl á l'hod!o-
labl lektoBké oprávnčni kc školell dalšich covánl balografú' Ncjen ter€ticky, al.
spoltomich koňigařů a časoměiičú ve i praktiďy a neÝ'}padal vůbcc překýapgné,
svých krail.h' Jimi přjp.ávcnl komisaři }d}ž Da zíÝčlcčíý dotaz' kdo tomu jcš!ě
bu.lou oprávnčni vTkonávat fÚkd při lerczul zú3talo ticho. všichni ncjen
soutěžlch Eús!ni.h' ok€sí'ch s bajských dovedli napnout papllovou pásku na bu.
(, výjjm&ou mistrcYstvi lcaje) a neilepšl ben' ale dokonce ani neohnuli páčtu8
z nich rozštřl ločet sport. komisařú Pro hrctem pii zlsouvánl baro8.aíu do pouzd.a.
Ýcřeiné @utěž.' HlaEI letcckomodc|óřskou část zvládl

RÓ,hoÍ!č| a 3?o||fu| honnaii frljl Př|ňj oli! ,ú ro' zdd soutěž fió ''íaih. n.bo j. |oz"l.hlé
4 !jne|!k, a!.lijahé' 1.da,n .. s?olečn'ch lhold ý klošn| ýzóně nsl bj! ajknl s?oÍ@nl
úloaně nafuh soutěž| na h.zi1ó|odi| ýa,l!!fd' . Na snlhhu jé ýano.ií.ě dabř. prudjk|ch
ro'hodlkh pří M.zindrcdnl 'outěží li.l@ě .i.Úohrclikj.h s'árn a Lelně. Polllu.

lt 7 !oul.'l ncjl. ěr.5,l9,
l l  2  mud ' .  n . i | . . Í  5 , oť ,

r' voiý'k!-Komó*' 06 3loul.i.n.il' fu 5'04"

RÁDIEM ŘlzENÝ LET
Mo.o..vé'.dío'ov.lo!.
l ' Hliič j. in'.
2, s.hnidmri..

3 MicMIÚiě

t. Houkk I.

Býjdováné á čklovÚ. lic.ncc spoltov-
nich komisáíi 3 př€nýE uvcdcnlE rc?
sáhu Óp.Áidčnl maj' zai|mavou ! plattic.
}ou novinku. Na lubu potv.dl totiž polá.
datcl sou!ě'e k8ždé sphéĎt fuítce. Licenc.
tomj8ďú, ktcřI nebudou ňocj prol..áat za
tok Dinimálnl .innost' n€bude již obno'
vsa' t8tže bude aáno' tolil ňÁme sku.
tďn. sttivnlch spo.tomlch fúk.ionářů.

čEMU sB UčiLo
Prcb!Řná látká byla ý.lfii ob!áhlá

a zÝlÁdnout ji bylo možno v přlljš knitlé
době štoled jen ta.l.' ž. ''5e dělalÓ.. od
'án. <lo v€č€rá a ŽkuŠcnolti 9c laměnovaly
Ý ložniclch j.Ště dlouho po Žhasnutl'Kromě
gku!.čnost]' že většiía účasÚItú latřlla
l .vctcfánúm Ýé funkci.., !átřt největši
áíuha za ús!ě.h lektorům.

T€mpďm€ntÍú á jako oblaklc Ý.šech'o
z€ scbe v-y.távajici zdenět HUsIcKÁ
.naládoval.. účasbíky obsáhem a ruáými
iffiostfui čessého překladu frúcou-
ského o.igiDálu sponouúho kodu FAI.
Do?ěděli !e o Ýš.cb karegoritch od A -
rclné balóĎy a' po II-l.tadla3 .eatLiltid

v úžagnéň t.mpu' svérÁné ! sánoŽřeimč
' s&včlc Rudolf CERNY. N.nI djw, ž. t ieho

výklldu bylo lcj!'lcc dotazú' ploto,. zd.
šlo pi €.e o 

"chleb8, 
ktc.ý ná3 živl... Bylo

moho loviDek a hla6č moho ljcdno-
cenl výkhdú ve pro,pčch .icdlglného
m€lfu.. n' všéch loutěžlch' - cilému
Rudovi se podařilo icštč ud pló! v}!žÍt
přltomosti většiny lcajských j!8trutlotů
á uspořádat p.o !ě a dalši záimc. talé nF
ličký'ims|čck. (inst.ulčoě mctodické
sbrcmážděnl). (h9)

PoŘADATELÉ souTĚŽl PozoR!
UvÁ.tlnc dál. 'cŽĎM sportoňicb komn

sařú-dohližite|ú' tt.ři Žadm jedinl isou
opráwěni k doŽoru á scbÝáloÝáll Úsle.lků
velcjných soutěžI. Pořadate]ó soutčžl nuí
si Žáintn účast nomisařú lejméně Děíc
pied dátm pořádánl' áby ý přlpadě 2dů.
vodněného odtr'ltnud bylo možno Žajistit
jiného komjEaie. K rozfuoženi počtu
opráWěných komisaiú dojde pravděpo.
dobn. až letos v dubdu po tÍajském škc
]d{ a rydánl noyý.h sporton'ch řádů.

l'v svazďmu' odd' LPs součásně upo.

souŤĚž čTYŘ 11ĚsŤ
(v sovÉTsKÉl\í svAzu) 

'

v Rjjd' Ý konala l.,..konrd.Ióřskó
'ou|ěž tí.ch kakgo|ií o c.au pla.hldř. A.
ManachÓbó; sta|tÓúIi ý il fudeláři čt'ř
t11't. Plt@nl .dd ,kk4]o dtuž'|,o K'jea
- 4409i 2. Chatk@4093;3. Mothaa 14M;
4. N@osibn'h 1101 hdú.

óó '" '"""y MoDELÁŘ



zomuie, že nebude nldále lrŤircvat žádosti
poiad.t €lú o zajjštčni komjsářů! Deschváli
však také ýýsledty žádné soutěže, ná které
nebu.te Děkteí z uý.dených komisařó

spokčaá ka,|lold šta.t@ac|ch šl,ú| na
loňlh.fr frisbobs|,, r.?lblihr o Bdé

sEzNAM sPoRT. KoMtsAŘÚ
. NAVRATIL Milos]aÝ (oó) Jihono!.

}fujstý ácrcklub Bmo, l.tiště slatj.a;
tcl. 373-96

. KoČl Lubomt (06) Brířobřany,
sokolovstá l02j tcl' 742-oo

. KoUDELKA Ká.cl (05) H.ldcc
KÍál' I) Hurcrc nán' lló; tcl' byr óó18'
zam.645l ,  k l .180

. Inž' LNÉNIcKA J!.oslav (o5) Hr.
d.c KrÁl' lX, Up.kovs 40; tcl' 5844, kl'
2t8,5541

. KLoBoUČEK vlaďnh (o5) ]ičln'
Rustá 296; tcl. Agrcstroj,239

. KRONEK Frlnt. (07) Olomouc, If,-
'!'onářsl.á 3; (Model' sticdisto' Žerotlnova
ó)

. GAAL lvln (07) NoÚ Jičtn' Bo'úy

o vANlcEK Lad. (o') cbndiň lv,
R@cveltov! 595; tcl. Traígport!' kl.
327

. MERA\řÝ Ive (o9) Ma.tin, A' Pietra
44j tel. ZJVS, kl.2378

. Inž. BREZÁNY IÝ.n (09) zilina'

. PoLIÁČBK Pavol (o9) Žilina' UI.28.
októbra l?; tcl. lcrišÉ zilina' 28ó8

. SíPEK vá.lav (o5) Žambqk' Got!.

. PŘÍHoDA Ant' (04) Ústl D. L'l
PařlžstÁ 5; tcl.225l

o FIRLE Franr. (04) Libochovjcej
ryrsoÝa l /o' oE' Llromencc

. HEs Jjři (01) ltlladá Bolesl!Ý' JasehkÁ
l?1/II; tel. byr 2792, z m, 22al> kl.7

. HÁNoUSEK Ánt' ol) Praha ó,
Dě]ostřelcctá 40; |e|' b'.Í 32@29' zM'
224-541

. GÁBRIŠ Jos' (o8) Brátislaýa, Pav-
IovstÁ bl' 2 j tel. Bratisláýa-vainory24|-l2'
25L-13

. MoLNÁR TibÓi (o8) Tlnačej štv'i
J. Fučlka l1lulj tel' Lryice 509

. DBMECKo F!út' (10) spk' Noú
v€Í' letištěj tel' sp. N' Yes 548

. LUČENIČ JoŽ' (10) smižsy č.27'

. ČUŽNA Karel (o2J Čes' Budějovice,
Žlžkova 5l rel' Č. B' 294?

. BENDA Márrin (o]) PlŽeňJ soÝčtsb
46l, te|' P|zeř| 220-20

. KRÁLovlČ Ánton (o8) Tr.nčIn,
lctiště; tel. TrúčIn 247ó

. vosYKA Fránt' (0l) KladloJ Ant.
Tlustého 245llI; !e]. soNP Kladno UzD

. vITAsKovA Božma (04) LiberÉ
Iv.' Mlýíská 538l2h

. BoHDALEK Fránt. (o5) Párdúbic€'
Dlkla 2212; t €l. ycBz m5|' H.24a4

. HUsIcKÁ zd. (06) Búo,Bendlová
5; tel, Brno 742-{0

. PAToČKA Boh' (1t) Úv svaza@u,
oLPs' Pfaha l, opl$alová 29; t.l' 245-
246

. ČER}.IÝ Rudor (1l) Úv svuamu,
oLPs' Plaha l ' opletalova 29 'Íe|' 245-2a6
Poznáetá: v závorc. je poř. čislo kaj.
PfuPoMÍNÁME NovÁ oPATŘENÍ

U větmňů A-2 muí být |cto3 p!ová-
děr. liisná kontrola déIky staÍovact šňú-
ry pti zítlžťni 5 k' g to pied kddým 6r3F
ten! Pořldatel sÓutě'. je prcto loviĎ.n
zajistit dostátek vytyčovaclcb koliků a pé-
rovÓu Ýthu (mincti) p.o taždé 3táúoviště'
soutěŽi.i pat je povin.n do,tavit sc kc &on.
Íole sc ataÍovacl óňúlou !. dclšl 50 E.tů.
Nebudc dovoloo sterovat 3 delótmj šňú-
ramj) ztťácenýňi rúhýmj kličtami, 3ňyč-
kami apod. soutě'icl j. Povií.n 'Ít pó
soutčžc zvláši náňotanou íňúru odpovldá.

JEDNoTNÉ PALIVoL), které bylo
schválclo prc .ychlogtrJ upoutlné ňod.ly
třldy 2,5 ccm, plalI té' prc rrldy 5 á loccň.
v cssR must býr té2 dodr'oldn. zÁgsds,
iby ňotor prcběhl no jedíomé paliÝo
před k.ždýn sartch. Probčhnou! moto!
je třcba mi mo dobú 3 nin', !'yhcz.íou

PóŘADATEL RYcHLosŤ. zÁ.
voDU ic povin€n zajigrit lidi.I rlkoj.ť
pťo dvoud.átoÝé řlzsl 3 no'íosti řádného
upmčnl řldi.l.h drátú' U nákr.lu této
rukoj€ti:) nutno dop|nit E.x' v'dól.!o8t
od osy (Dilčného čcpu) .u&oj.Í po úončcnt
iákébokoli tu'šiho Žcallďí leek Ú 00 úó.
(RoŽuúl se t.dy vč.Bč k..sbinckl)

(oLPs.lč)
l) s l) viz pod.obně ý člántu 'za3cdlla
letcckomodcl' lomise.. v LM l2ll9ó0

NA 'AKou zÁŤĚŽ s| TRoUfÁTEl

Tato bulěž j. ndiahou nej.n idrí' ale
i ýět@ou. lodfobtré sou!ěžn, Podd,nk'
jsou již a'pruc@ó,! a ?óřaddl.lé je roze.
lou ,dr.hkúú nód.Ióřskj.h kl"bd ! é.Ié

Neé 'o.rěž. sé nnž. zúčaýnn kaž.t''
md.lóí ta. ělaývl le saaza|hu,d,
podn|nkou. Datuň 4 ňh|o Éonón| $ltzž.
bud. oznóneno j.dnakp L.teckén fud.l'íří,
jcItiLk,rzÚónkafii ktechÓnÓdelófuÉýn h!s'
bnň' U!éř.jňuiffi. ý|učn, !ýtah z pto,o.i,
ab'ý. ý nohli očas při?faan.

st!ýcbnl PraÝidlá: Mod.l poýa.aj
z donáé,hr hatďióIu (|.d' b.z bal,) 'ňÁ|
blíl iÓLtobný ýaabol |ru?L truBýoÍnlnu
l.tadlu. ob'ah nototu(ú) ý on.z.n na 25
ďn |jedfunotot@ého a na 3 ccd ý.k.nr.

so!Íé,| HoIlnÓn s. |ři k|r' Minínáln,
zánž pří pfunlň I.|u ý 500 g' ?ři ?ol.dllfi

DouÍóň., že '. aón |a,o n@ó ýurěž 'd.
]|bl' a ž. 3. o hÓj"én počtu ',,ěaý"h.'

PRÁCE PoLsKÝcH PŘÁŤEL

Pnnah. ÍotÓ|fuf. po,o|uhodných'ru.1
,olshj.h hod.Mřn z bňsh.ho |oku' j.ž
ýn. zkkoli lash@oýt hBnsklho časrpí-

(n) KÍaiký adohlub
Pfaha a?ořl'ílá le|a' na
ýé asIol'Né díóze ,ro
u?ourané ňod.l, v KÍči
Pfua| $utěž nod.fu' ht.|é
nýs, odýa|t@a! . ul.těr
d|óhu1kÚspí idAf r Óý

Baj@é kta.tlo |vutl.nd Llsaúq, Použ!.
!4ié fu ečóthu 2' ýh@. IóIk'' ghbt@il
! hěř. 1:10 z. Poníatoulhi 2. slu?shu' -
Po,ndňňáaóň.' ž. 8o.I.lóři z t.ňnlho
A.rokluh i a.|dí unl čs ' soulěžtrkh fuod.]n
a hěli s iiňi fu'ěch] na lonsk'.h 'ou|ěžkh.

ĚE

)

Mbt|@shj k6,jabý.h i. fu fuětě nao.
1. to upo4rdná úah.t4 do?fuonlhó l.|aÍ z
Bis,ol Bfi,an,ia' Zh.t@il !í ! něř. 1:20
1' Kuzil.k z Kt.kúd.

LETECKÝ MoDELÁR o,



PŘIPRAVEN K JIZDB A FILMoVÁNÍ
v čláDk! ,,Pomoho! při lýchovč k dop.aÝ't tázíi.. v LM

10/60 jsmé seznámili &€ráře 9 Eodeláři v Nové Pá@' j.jichž
Mt.ry áutomobjlů v měřitku l : 15 ''slouži.. ve filúech sýaaEu
olo wuku Dravjdel sjlljčnlho Drovo^'. 

Č|e; kd,t.ukthkého koleirivu v Nové P!ft. učtel d€vil!
l.té sti. školy J' Tůe, zhotovilv měřitku l:l5 dalŠl l'6lmovou..
mketu vÓŽu cbev.ole!-Impalá' Posl.l .ám ieil súmct a dopis'

''Př.rl vj|oboý nod.b ,|o fl@ou shupiiu ýři aV sýdzah!
jfu s. ' ho$tfuktt|.fr Tdt|, 603 dohloaýali'jah' ?r'taa,ňe dfuh!
fu.Iel' shodli id. s. da |!p! chdtol.t-Iňprla, Mó l|.jn! .l.k|tÓ-
futór jako dak.|a Ta|ta 603' koňs|tskcl i bzfd,ě ý oÍl n! 9!ah
.ýIa lill. Mak.,a j.,d{ !?ř.d i o,ad' z toŇod@é !hř/ňk' j. též
@udó@ rýětld, c b|'d@é ýě o. Mú. ryrhlost fuodelu Ó oéz.
2850 8 j. 2 ňb' což od?@,dá /'chlo'|i 100 hfu]h , !h,t.či.ho ,ofu.

Na n.h.tě id 1|!.Nal PÓ g.č.ruh a n.děIkh t.úěř |oh' J. |o
dldho' al. při ýéu zahě',ndfi, j'.h j.n .|ěžl hl.dď clýilk' d !š..h-
fu h.n dad ,,B Éoleně. - j.n ! klekěni' !|oubooák.h' dauft
fuě/óčh.n a sc.Iot ?il,,k|j' Přé'to ý ,ri |oddřilo zhot@ý fuah.|l

Př.dtládám. .utornobiloýým modÉ
lÁřÓm nÁýrh praýid.l prc Etulďé modcly,
jcž budo! j.dnod!.h6í staýby lYhovovar
v rÁmci po!'t.chniďé Ýýchovy př.d.všlm
z!č.r.čnirúň a rčň' kdož r.m.i| mo'n@r
toftttuov.t mod.ly rychloed a 3lortovni,
K.t.8oric útuloÚ.h mod.lÚ Íú být za.
v.d.na iato nÁrcdnll st.vba n.nl váána
př.dpby FEMÁ.

Přlpa.tné připoÍúnty ! doplňky za3!.
l.it. no adrclu MAMK Práha{ě.to'
áutomď.Iářský ttoúek, ul' DobroýolcÓ
36, P..h. 3.

A. STA!'BBM PRAVTDLA
l. vrruloví nodcl i. miniótÚnlrczidlo'
loMněné dačáouncbo ta'nou vrtu[ a vý.

Automode|áři do Moskvy?
Mel P!.ž.lé .utoEod.lÁř. přtl.l

12. l..l loud!Úh T.lé8tn} íuÍlcto!óŤ
DosAAF v Moltvé Přcdal č!' Bo-
ddólúa hro o.obíÍ da! Eoto!.
PtÓhréď .t 'ÁÝodíl dróhu v PBŽ.-
xtčl, .utoóod.rář.lou ďtíu . v.č.!
.G zúč..t!u pllvld.l!é 8chŮ'e tfuuž-
lu. PŤl b*dě o probléE..h autoEo-
buovýcbDod€lóřú u !fu a v sovět-
.téo .v'zu loudťun Těkgl. doDolučtl
Úúě!u ztuš6@tl !e|ea Eezt eÝět.
3týút i čerGbv.!.týúl alc t. úc
d.!Ótt ltdověd.eo}.6ttclýctt 3.átú.

PŤl této přll.žlt@tl pozvál .oudtuh
Těl€gt! iEéueo DosAÁ! pět pmž-
ltých 8utooott.lářú M zóvody .lo
MGtw. N. oplóttú věíov.lt nAšt
Eodelářl 3. Tčlerllovt óoto! Mws
a6 .cň a pozv.lt 3oÝěfuté.utoňod&

,ak, jah isén li předstÓa@al. v ŠÓ!čBné době ,pgiluj.,' ?to dt6
ňobi|oa. ňÓdelářs|ol chla?c. ,. rkÓ1r ' hleÍl jehě 9 htoužhu,.?tafuj|.

V. lholnl8 kírLlhu' kkr' o.d!' thot@uj.n. nahar ýo'n
shÓ.ta 450.TaÍd,ll a skodr ?06 RTo LB -|@itž ý ú.ř||l.!
1 :15' l |' ,abldn.fué flM. 3hú9i,1 ov saazahu.''

Dodáváhc jen to' ž. i jiúl autonÓbj|oýI Ínod.láři n.po.hybÍÉ
dov.dou po3tlvit pětné m.t.ry. Jcjich škod.' jcsdiž. j. n.n.bl.l.
DoÚ k tak dobréňu Účelu' iáko j. !ýrcba motoristi.kých filmú'

V_

NÁVRH PRAV|DEL PRo vRTULovÉ MoDELY
2. Mod.l n.mull připoÍúMt skut.čný

automobilJ n.m$i mir károgérii a motor
3 přlsluš6.tvlm nm!í být záklyt

3. Kol' i.dné n.prala ňlsl ÍÚt st.jný
pnlměrj kol. mod.|ú mu3| být uspořÁdÁĎa
do tváru právoúh.lnlku n.bo lichoběžnlku

4' vrtulové mod.ly hoú podlc obahu
motolu rczděl.ny do dvou tř|dl

Třlda A - do 2'5 .m
Tí|d. B. od 2'5 do 5,0 ccm
'. vÁh. s romčry nodclu n.jgou onc.

ay (doporučuj.m. zÁtlidni rozmčry jato
u.ychloltnich modcl'l)

ó. Mod.l j. opaďcn lv&.m Prc vodicl
Iánko. Délta záÝěsu i. ňin. 225 9 m*.
250 tm (měř.no od 6y mod.lu). Modct
md'. být uloután bud na vodidm lánku
(jato mod.ly rychl@tál . sportoml) nebo

7' Dopofučcíé prúměry ýoďclch l.n j$ú
pro !čldu A - oí mm
plo třIdu B . l'0 mfu

B. SPORTOVM PBAYTDLA
l. N.iíi'ši Ýě&ovÓ hreic€ ávodn[s

2. záildnlt 3íú gtáttoÝat 3c dvéň. mo-
dely v iédné tiidč nebo Ý obou dldách po

3. závodll} 3ÍÚ Eút treivýš. dva pomoc.

4. Tráť jc ďoÚhá 500 D' ti. 8 tol při po-

5. U vrtulového Eodelu 'c hodnotl nci-
!.y.šši rychlostJ přič.mž liEity ilou :

pro třtdu A - 50 km/h
pro třldu B - 7o kn/h
6. zpfuob hodnoc@r bude stánovú

dodat.čně po.u. boóovÁnt .ychlogttúcb

7' Poč.t rczi.zdo'ých ko| Denr on.Žú.
začát.t aěř.nt oaání ávo.lí{t časobé
iičúE zvednutlD .uty'

-HS-

sháďte taté
pneumatiky?

(hc) Autonod.tdtsh!
křo!ž.k2ři MÁMK Pra.
ha-ň&,o' Pfuha 3' UI,
Dobf@okn 38 aófr n,u.
.| ?ÓňÓc. Múž. oáh
zpto'|ř.dk@at'hot@.nl
a'gkoLkných a ofuědče
ntch ?n an tik podL
obtó.h,, o púněř.ch 60
až ln dh' T'to ?n.b
datihr z |ú/.l. 8/ňr '.
hÓdt g!h|díI"ě p|Ó f'.h.
|o!|d noa.b, a tÓ j.h ?řo
?ř.díl |ah plo fudnl Ó''
ó 'a.fuu 4ž 15 un dl4in'

It

L ,

lářG do čBloslovfut..

Mdkdd osobiiha au|oilob ilú B.I '4h děld
čélhé obdiaoú'ele na bnské lelihi froL|e|ář'
ské rýýa!! !. vaílatě' '7a lo l,|.ic. B' Ga'

TATRÁ 00l j. u ná !.i}TN.dáý.něj.
šIm vzor€m pro stáýbu í.tei DoJud
s. Dáň přilrl.silo pět komt!Úktérú t!*o.
vých mod€lú. DÝé fuatety isou 3 ňoloty
vltave 5 ccm a tři ' motory .l.ttiictýtrti.
Kďouérie }'š€ch zd.řilých nod.lú lou
bud Ž pl.chu lcbo l..šIrovádé 2 Doýinového
papl.u. UpozoÍňui.n. Ýšs& d.lól Éicúc.,
Že do soutčžl jsou připušrěny jd n.|.ty
, iýbušdýni Eotory. (b|)

- ha.
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co DoKÁŽE PÁRNÍ sTRo],!íd,k na tÓfr|o iÚrle]u lhčného
?atntčhu' Mod.l 750 frn dlouh! ttáhne ladhu sé d!|ha osoba'hi
Úchloýi ali 4 hh:h' Pohó", jej ýd,@dkooj parni ýroj o.rtán|
d ,tfuih! 25'4 frn' ?rucujít, tii nakx ?ór! 0'7 až 2'8 a,p. Parhi
'trÓj j. n|,kloráčhfu,' ,akž. ?|o ?laé t'užíri qlokého tači.ého

Z lodnl dllny
Při/á!|n. lIaB! zhúenoýí , bÓha|é 'ru,e

fus&uha Frun|' Šubdo z Prch! 'hErl nohoý
bjt únéčné jinjb lodb|h fiod.lóiúú'
Podobné ?řlš?ěah' tui ?iijfr.fre' Re.I'

ULozENl HŘÍDELE ŠRoUBU tak,
abr ý n.o|dč.] ?řtliš z|uh4 4 qínr"r ab}
kolm hřld.Ie ndnika|a do lrdi lrda,Ii.!iÍ.
aa ýfrnlň ob|ázha' .v|ip,, řeš. !?oči!ó
a |on, ž. hřldel j. ulÓž.n ! pou.dtu
z no'o.f. Íubhr ' řilž lni|řnI pťú,Ú j! asi

: .

. l L l . l i u. t ř  
t i

o ' fr', Úě|gl ,.ž ?úně| hřit!.l.' HřlLle] ý
o Úubl ted, o|áčl !al\ě, aníž ý dotýká stln
4 |ěš4ě o|oč,Ú je jen ý h|ó,kých brci,ových
,ouzr|ruch na Óbau ho,c|ch, vlihóil toLl'
b4n| jaliah ,h|ěb. těýléil' jel!fiah tale.
lína, kufua je | bha fia?húna.

PÁLUBNÍ ZÁBRADL| nd ,ok.,'
Iort|.l.lóne ob'ťeiú . d|á|u\g|e|ý spoju].ú.
,ój.iln' zdlouhalou p|l.í ý1!.hll a:Pře"n

-l 
rT-t- -t'

UsNEsENÍ z LoDl ' |Í sKUPlNY Úv svAzARM U

-__ :Ť-i

,úne,tý dolii konsÚuktét Áh|rn Bohdbo! (Črhoa,Eiéan) čr'í
h!ý ladd noub,|ú',ě|u l,a,nk a joupáni l0 nnt'- 

snimek: Am, Modder A,Tul

Třidy F l á ts2 jcdou !a 3omctrÓvém
rovnost.auém trojúhelnjku. Podrcb!čiši
prav'dl! budou posrupnč orišdna v LM
! srruČny výt.h v bieznovém Člslc PÍa.

" i  ' 1

Na úno.ové schůŽi ústřednl skupiny
lodnlch mod.Iářú bylá se zPětíou plat.
nosti od l. l. l96l schválena slaÝebrl p!a.

Mcziná.odni tiidá 
"M.. 

- nczměněno
MezinárodĎl tilda 'l0.. - nczmčněno
Nárcdíi třldl ''x.. - nezmčnčno
NálodíltřldiJ'J..déu<.tťupu ó50 ?50ffi

ňax' plo.ha placlret -
2100 cňr
Ďáx' lonot - 200 ffi
min' Šlika v pllubě' 140 mm

Pl.chtovl u rild.M", ,,10" a 
"J" 

rvoii
hlavnt plachta s kos'tkou, u třldy 

"x'. 
jc

Mczi!Á.' A l . lod' šroub' do 2'5 c@
Mcz iná ! .  A2 -  lod '  šroub,  2 '51 .  5 .cm
Mcziná!. A l - lod. koub' 5,1 . l0 ccň
MeŽináf' B l - l.t. vrtulc' do 2,' ccň
Národnl R2 - lct. vÍulc, od 2,5 - 5 ccm
NóÍodn lB3 -  l c t .vÍu lc '  od  5 ,1 . loccň

PoloĎčř l.luhu 15's] ň' délkí zÁvčsÚ
l ,22ň.  Ut i idA l  ažB]  nc jsou p lvo lcn .
ÝŽd!šná ko.mi.tl. a ic přcdcpsáí mcchí
nický pic.ušovač !aliv!'
M.chantcté (dřlÝc icn Elckt.y)
MezinÁódnt třÍdí B l - jákýkoli mccbí.
nický pohon (oý5tnl jsko dřlvc ú Elckte'

Malety - mczinárodnÍ třlda E2

E2b - obchodnl' ciýilnl lodč
Jsou povolcna všcchna tcchnřká mčiit-

ka' Pohon modclu jc liboýolný.

RÁdleú řIzené dodély
Mczinárodíi třlda Fl - slalonovým sty'
lem iedou makcty i .ncmakcty" s iedno-
i ÝlcekanáloÝou aDaÍlturcu' Pohon ]ibq.

^'leŽiÓá.odni třida F 2 - rychloshl
á) s výbuš. motoly do 30 ccm,
b) s clckeickými ňotory'

j..lnodkhj Přlpruv.h podl. d|uh|ho ob|ó=hu.
Do ds|ilhý . hlinlAu tl' 3_4 ,lfu udt lÉ
.ář.zy ,;dk fuzúě|ú zóbradlt' šika
4 hloubka zále,i ý ř|Il| tlou!|kou ?o!žilého
d|ó|u. v,řIpt@ku pak po houlcich .ób,dlÍ
?ój|Ú., v}rcbek je faanj ú 1!,de 'te|ll''
L.?!lň ňa|.tiákn nd Píipru!.h je kÍqu-
úoid - ýohudjej ýžana. - n.boi n.adtédl

Mah.fu talného hiýo|nkého kíižnlhu Aworu,Óltaýil t něíL|ku 1 : 100 A. Mdlih . KrukÓla

, rÍ ' \ n  1 . ] i ' ' . . ' ' ' a n  l  ! , ' ' ' l v n l^ / J l l ( |  ! i l l i ,
..,\... Idl,'/ ,!'.' (/]/| 1 t\l,|,| hk\lL|.1ÍýťÍ'
\ ]  v l , l l  l  L l j n  Ý lÍ l l . l , . , , . l  ' . ' . ] r ' ' ' - Y . .
l . r  l l . l : : j Í '  ' . l l l . ' ] i  n \ l 1 | ]  ] , , n  1 , ] f u i

covnika sváŽarmu' MimÓto je Úv sÝazsr'
mu vydá 'ako samostltnou piiručku.

Upozorn.rt! v bieau. v dubnu !.ydá
Úv svaz*mu 4 stavcbni plálky - mJkely
vlečné lodi, lodivodského člunu' hlíd&ové-
ho člmu a školnt plgchctnicc tř'dy 

"M..'Pozdčji' v pMlm pololctl 196l, vyjdc
ieštč plán pla.hetnicc !ř1dy,,l.. a .supcr-
Elekt.y".

Doblyň poňooIkcm, jak pro instru}to.
ry tat pío .leny boužkú' bude ..Piidčká
plo lodnl ňodc|áic..' lterc laidc rchěŽ

DoDoruČuieme tednotlivým kroužkům,
ov l.Kv svázarmu, aby o člnnosn lod'
modelářů osálv do tÝdeníku obrán.e
ýllsti (red'.Čeiclák) á do čtrnáctldentku
,,PrlcÓvnlk svaza.m!.. Ged. Křiván)'
Ad. €q' obou rcdakcl: Lub]aňsl.i 57'

-JB-
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tla tanúÚ!..co

V dn.šíí bpitole 3. sczúmlm. s nd'olktiÚltn Žaboř.nlm
lcrénu při atosovéo ýýbuchu' Jé numé gi n.ustále uýědomovat'
žé úči.ky prcnikvého zářed jsu sice '.vidit.líé' alc tltn zák.ř-
nějšl' hou to z.jEéú papsky g.lM.' tteré s. uvol]ňuil při ště-
p€rl aromo!ých j.de! ó v ňohut!ém lýllchu prcni&nou dll.ko
od E&t! !Ýb!.hu. J.jicb tnáDl-''}ŽářovÁDl 2 Í'lí! 9ýbuchu .
ftpicttočl ÝšsL nčtolit Ýt.řin. JiŽ !čko]ikrát jsúe se všat Žminili
o d.lŠIň drulru prcnibvébo zář.nl . zář.Di 'cutronovéň' kt.ré
u č.tných lÁtek ravol{vá umě|ou 6dio.ktivitu. v ttofuvých
ÍěktoE.h l4tžtvón. téro vl8tnosd ecla 'áměmě' vkEdáme
do l..ttoru obyč.jné pýky' íapř' lob.lt tj. Po určité době !é
obyčcjně neatij!Ť{ pý}y př.měnl Ý umčlé rdioiuotopy. Při !to-
ruýém výbuchu mké vznitá obrovský proud neurcíůi ry Ýni-
k.jl do jadď otolnlch pw&'l a měni j. v Édioďtivnl. s@ozi.iúč
Ď.nuď to být pýky p.vné' al. i plyĎy'

DllšIh zdroj.m tď.].išlho amoienI js! zbyrly, ÍraBB.nry
!éPné relkc. Při a'omovém výbuchu' Udn 235 n.bo pluloíiÚ
. t.ké U 233 5. při řetězové !.akci ótěpl M 3Íú oŽučíých prvlů,
Mpř. m brium, 8t.onc'M' &íon' krylton !i. i tyto štěPĎé prc-
dúty i,ou v6m& si|Ď. EdioaktivDle rczp!.lrjl 5e na stgbilnl
Pryty a !.ysllÁňl vš.ch dtuhú prcnilavého 2Ář.nl. Pii.toňÓvém
!Ýbuchu 3. ovšcm.ozštčpl j.n 2lom.k štěpné surovily . zb'tel,
8polu !c zbý}y cclé pumy t 3 krytú' '. účiDk.m n.utroĎú pi..
měĎlÝ obrcv8té nnož3tvl ndioisotop'lJ i.' ge roŽptybjl s Ž!mo-
řljl ýzdu.h i t..éí| *jmén. vc aměru pohybu houboÝitého obti.
tu' vzritlé+'o přj !ýbu.hu. J. t.dy při atomovém Úbu.hu íš
b.zp.ě|' '. v r..hto p.ostolcch dmo úkryty doidc k zamoř.nl
i v přIpEdě' '.li vzdál.nGt od cpiant.a ták v.l&á, ž. n.hrczl
n.b.zp.čI přlmý.h úči'tú' v.likoÚt - stup.ň zamoř.Dl, k bedÁ
Př.dcn odhldnout' silně závjsl n. druhu ltomové puny, 2c-
iméná n. i.il v.likosti' dál. oa dluhu lŤb!.hu (po,.ful výbu.h
zpúsobl tnjDořcdně v.lké amoř.nl v n.jbližšlm okfuh!)' Íl!
.b.fucl.ém íIolcn| púdy teénu . M Pov.Enogmlch podňlrůách

Jak ie neb.zlcčI Bdiolktivnlho zaúoieni vellé, ukgŽuje pibád
japolského rybáře Áiljchi KubayMa: zéúřel fu popáléniny
způsobené údio.k!iv.1m placb€m, spaďým na jcho rybáiskou lo4
j.ž byl! od pokusného !ýbuchu vz.lál.n' !'a kilome'rů'

Pokusy s vo.lkovou pumou ís Bikini Dkázaly' jak n.vypoči.
.at€lné jsou zĎěíy vzdušných póudú. Mohou zĎést 'smrtl.l
poP.l.. stovky ll|jlohct.ú dale}o' Při vŽdušném atomovém výblchu
ie st.hována podsratná člst radio.ktiýli.h ]átek sňěrem vzhůs'
6mč.@ lrouFjlclho oblzku' takže nemů'e Mstat vétš' aňořeíi
tcréí!. ovšÚ Ý cpientru a j €ho n.jbližšlm okoli @stane v k!ž.
d.ň přIpadě Žsmořeni' á to púsobellň nďtrclového rolu na
púdu. Indukovaí{' uEčlá EdiÓáktjÝits p'ldy mÁ ýšák mimořádně
}tdtké tryánl ta}ž. $lné abořenl rc.éíu lzc nsňěijt jeĎ nětolik
Bdlo hodin po výbucbu' Pii loz€mnI'n 9ýblchu jé v..k !eb.z-
p.čl dllcto ýčtšl. značíá část ndiosktivĎl.h &ěp'ý.h prcduktů
s. sEúchá při Úbuchu u Mami pódy, kt€rá je pósobeíIm !€u-
trcnú Ž be2prÓstiédnl bllŽkosti teké 2čÁsd radiolktivni a tldovou
vlnou i. ro,metáná do ololi' M.lé částečky pťachu 3toupljl
vzhúfu sé vzdušným pÍoudem do radrektivniho oblaku. Piiton
část tadioa&tiýnl.h lÁtek' u6r2cných ía ncjvětšl.h prlchových
čÁ*iclch, pldó po kritšl době zpět B 2.m) čiĎž 6. okruh 4mo.
řenéhÓ r.rénu opět áětšujc. .PÁd'. radioaktivDlch lát.k Špolu
3 Prlchem a gktivnl i n€.ktiÝnl Žeminou rrvÁ báč!ě dlouho t při
lohybu v2du.b wtýáil ctl. pásmo 2.Ďoř.ného t.réDu. vě$inou
oto tŽv' ndio*tivnl stop! mÁ icn 3labou radioa}tivitu; př3'o
i. nutno mčicni sysl.mticty op.tovat, protožc oejsou !Ylouč.Í'l
lilná loMlnl aml.íI'

Pti dďtj Dcbo snčžcnl s. wducbvclni rychlc lyčistl ! icho ndio-
aktivit. prudŇ klcsnc' Jc !o pochopn.hé, ncboi sněhov. ýločky
Dcbo d.šiové klpky stťhDou k zcmi čóstcčky pÍlchu i 9 m.lio.
.ktjÝnimi lÁtklmi' wči.těnlm vzdu.h! může ýša& zas mimoiíd.
Dě itoupíout radioaktiÝite Děktcré amoicDé čÁsd t.r.nu (.yb.
nlkuj ř.ky' studly .pod.).

Přlh. ltohonz.il radíod*tionlho zaňoř.nt

?oa', o"rl r"' S t.ut-,.--l
P.o LM p|š. RNDi. 1. KUBA' lau|.& ý' a'ý K' Go|'@alda

alooovÝ zDRoJ PRo
v$I|.č. prc dllkov. ovl.ilbl mod.lú s.

zpllvid|á napdj.il z b.t.rí Bglvgnických
člántů. T.nto způlob í.páj.nl Ín. č.tn.
Dcd$t4tty: áa l.tiště jc nutno br.t ásobu
čclutÝých bat.ril' tt.ré j8oú tčžké' !oŽ.
měné 3 d!.hé. J.jich í!p.tl 6. b.h.ň

70 ."'""*v MoDELÁŘ

uoorlÁŘsrÝ vYsÍLAč
ploÝozu n.}ontrctovdt.lnč ňěnl .o' vy-
volÁýÁ po.uchy v. ípoj.nl n.boi |ouŠó
líňitočct nosné vl.y i modulátolu.

Popilomný lnodoÚ z<lroj od6tloňujc
ph. uvédc!é a..lo!ta*y. Jeho ŽhotoÝ6l
j. zc.b 3ngd!é t nciaž!.luj. speciáln.jšlcb
pro'tt.dků' n.ž které j$u k diipozici
v t!ždé fudelářlké ďlně' A}uhulóto! pro
tcnto s'odový zdrcimrž. sučasně žhavit
vukna ýFll.clch .l.ttrcn€k' .IÍn' odpad.
nou žh.vicl b.t.rie, itsé ňajl ít€iíé n.-
doítltky iáio bÚclie eodové. v}ttláč
RUM.I, op.d.ný tl'íto Úodoýým zdro.
im' byl v,Žkoušm M lepubliláfuký.h
3 !'š.švabvý.c.h &u!.žich nodclAiú sssR

Potbtltu zářtŽ.nl tvořl dvoutrďzistorc.
vý měnlč. TluŽigto.y Tt 3 r' hou !Ýko.
nové typý' n!pi' sovětské P3B. Usňěrňo-
vač D eodového prcu.lu i. tÝoř6 Graet.
rcÝÍn zlpoj.Dln čryř 8ovčtlkých gemá.
nioťch dio.l DG-c27 (j$u ý 9lioÝé čÁsti
ev&3tých t.l.ÝiŽorú). Je \'š!k možío
užlt i jiných ÚE'ěrňovBčú, potud máji má.
lou vlatnl káp'citui to proto, ž€ kapacitou
pÍotéká Jďlda!Ý proud' a to dm vlce' čÍrn
ryšŠl je jeho kmjtočet. Hoď se i č3' p|ošné
ďody óNP70, ňuď s. iich však ařádit
nělolik ze sebou' protoŽe sD.sou invérbt
Mpěd tM. 260 v Plo úsporu lz€ použít
i,edroe36éto usňěměDl'

T.elfoúúto. je nsÝi'iut n. jádn o prů-
ř.'u l @l. J.ho viuutl ňÁ tyto počty zÁ-

ýitú: I.2 x 70 2áv. sňali.lí. o o'ómmJ
II - 2000_2500 Žáý. sňalt. d!. o 0,2tMl
ul - 2 x l8 áv' smalt. dr' o 0'6 ňm'
Odpory Ar llOA s i! ?5 í) jsou n.vlnury
odporovýE d!ótcn na půlÝaftových tčug-
tách lT$koohmových odpo!ů řádu nčto-

Tl@iv&a It tvoil 2500 zóv' 3mali dr.
o 0'2 tM íivinutých Íá iÁd.u z kř.mlko.
vých plechú o průieŽu 0,8 x lJo cm.

ElekEobdcké tonden7.átÓry ct á c| májl
kapacitu 2 / F n€bo vlce a j$u ns napěd
450--{00 v. Pii montáži je núúo dát
po@!' aby jcjich kla<lný pól bý Připojň n.
}tadDý pól oodoýého nápětl.

Obr. 2
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GENÍK řoDELÁňsKÝcH PoTŘEa
(žačál.h, LM 10160)

P

BALoN nr t.DlÝ vzduch
BoJAR - voln{ 'oloml.ú

. GÁMA _ oodd nr emu
JlJP'TER _ rcu(,ó vobý ňot'

xo^,{ÁR t.tolni mod.l .. mN
LÉDŇÁČĚR _ véroÁ A.l
M^Rs _ blný óú.!ď nď'

MATÁDoR _ rtr' v.nod.l

Rc.5ó - vÓlný 'ouÉ2tú ndldÓ!Ý

SPARŤ^K _ volný mďďový

soH^, - rkolntktu:tk
xL.'ó _ moJťl vlt.frcld

v
vÍul. pro vý6ulné borory o lsomm l.'

vnul. nl eoďý ýr'.r o220nr l.

Č.kÁ I93' B.tou. I' . l. ILnnnÓvé ňotoď
Ipólk.! ó.3 ccm I lm r l5o K..' DÓ Řdúc.

skŽýdlÍ. Pd.k\ Á.Íoňodšllcr. Mod.l Áh.itft.
i i.dn' lh|rI húcdrc!Ť
om r{o m) zr e R.r

A to Ka.. J, P6kodir, P|.myrrovdd 30, p hr r, a
TONO 2,5 & r,4 .cn I 150,

l .cm l ||0 K(l (oúló.nl zlfulqj' F- sud. v-
c(mnr, !. rtur c(rhnd n o.

(OUPE

a 13 LM e/re5r, 101956, r, 6, rr o r2lr95r.
ll/l9l3 ' ýi.In.r'

lunur t (m ' r00 (d
J' Biun4' s'rlko.95'D ll . pÚd''|| .20,I.Mko.
výmom. r' B.ún.k' Bln|kobvtrii.ld '{,'B60>l
. 2| Phn mú.ly l.hj|!ho dunu r' Č..ný' Nl

I' .22 Úoln! 'u.nlk 1959
KHd.l !t l lrnon., Tu n!, kr i Tu.rov r17
. 'B B.:ýrdnc .(n(
'ij^si HdÚkl.' AóBv4 d, |''b*( . ' I'ltn
.k. U.moddu MÁSTER koní'' I' cdbrn. !-,

rro,.tonin a 23 Mod.r
Ancnr' 3/l95o l 4_|2'loóo t9
'|l!, xrnov 3' Prcí.jlv

ldť'' Tb šk$*i.

J Š&mrÍ|lk, KÚ.

Mu!k{' cr.|ov & BÍúscl'
}'. K}o, PodébÍJov! ''q' LFÁn' L o 3l r,M l
7. to/!góo' J' xoud.l|r. Gdlw.Idov 3s4c'

!ŤMÉNA

.32 vh.|.} ,,P]cď.!é.lné přJnu|cn{!l ?! lDr.
nlufu l dÁlkov.muovl{d{nl' F' s
r'lhr.2'lkot' . 13 ktJiorÍg n ,kýkďrcli
Dotor. l. !lmo, vrl,Nk.ho l. !. l]vlúi.a .
3. Molor a 2,l v o70o ov6i!) + rtníormÁior

J. Divia, Ps, B.ztu.ov. ro2! v3ldc.. a 36 N.-

nÚic . 36 Dva ptry box.'.l Z ňo'or 2'5 cch.
]' DvorÁr. ooíovlcť

J' oplloal.ý, TEn.h

10 c.n, M. trouskr, RA cze, Ho

M, s..ln!|ý! UbioÝcc 73' Topolé&nv' . .'0 chlÓm.

áÁl' píp kouplm
o d l č m n ' D ' ' c h e . ň ' . ' | l

zv.Llovad rrl!tuj
..bo '!odrm. M' 'rtii.k'v.ctiÉ 12'', NctvÚtic!'
. .|3 Pohký moddít yvm.nl čl
l, 6, 7, 3' 9/1960 LM' Adrcr.| P!ýliďi L..z.t'
ur. M, xonoenicki.t l/r7, Pokrz.

RÚzNÉ

o tl' PÓl.tl l.těl' noddÁti 'i chdí do'ůďÍ
LM' Ádř!ý; MicMl

RxuNlri.j Ád!m.k zdznkÝ, ul' Poýr 7 ň l '
P.bimi../ r Lo,rzi i a o(ry! andftj! ln. okn.i 2/4,
Ki.Ie|. Pll.t zbiEnicÝ. uI

I'oLs}.A' . ,!5 SDÉLŤE
ADR'BSY: Jií ýÁgn.l, olomÓu. (plán Mj3.l')'
vhJ' Db ' s.u' Uí'(Dlín Mi''l5)'

Akrcba|ihJl flod.l y. D\ořóha z LMK! Bf.ndjs. n' L. n4 fiÓIof MvVs 2' 5D' Rozpa,
980 ňn' délha 750 n'n' I.|ooá váha 500 E

sŤ|xA - élun nr ÁoNo.'-2.str

IIBA - vodnrr.ruzai rc koub.m

MoNoPosT[ ňotor2'' c.m r'
STÁRT n! mobl '.3 c.m
sTnIBRŇÝ slP nr molor 2'' ccm k.

Při 3právném apojcnI po.u. gchémátu
n. obr. l ncDodebui. ooDsanvměnič uÁdné
d!lšt,.ilzov}nI a pBci'';,'.úou u.innostl.
Je$liže nťzáČn. okJnžié rfinat, posta.t
př.hodit mczi s €bou nějšl tonce viňutl l
l cbo  UL

celkoÝý kol€ktoroÝý ploud tÍáňzhlorú
sc pii nlp.tl ó vpohybuicmezi0t9-l'3 A'
zhěil 3e ták, 'e aňpéBetr (AÝonet ns
toz$hu l '2 A) s Žapojl do přlvodÚ ke Š!i.d.
'ltnu ýývodu vjnud I' Máximálnl Ýýl.on

Na obr. 2 je znárc!Ďěn diagruň p!ůběhu
.íodových napěd uu e lEjno,ňémých
prcudů ,s. KřiÝká .l plad p.o n.páj.nI ng.
pětln 2'4 v při odb&u 0J5--{'5 Á' kliv.
k{ 8 p.o nápěd 4 v ! p.oud 0í5-lp A,
křivka c plo Ďap.d ó v a proud 0B-l '3 A'
N.jvýhodněŇI nápájccl n4ěti ic 6 v'
pii íěmž lze při l20 Y alodového nápětj
Jd.bl!!. ási 30 ňA @odového p.oudú,
@' odpovidÁ piibliŽně odběÍu l1sllsče
Alfa (viz LM 5/1958).

Měnič nezkoušejte ni}dy íáprázdnoJ
Ele vždy ien 9e '.Átčžl, nejlép. g vasllač.ň.
Při chodu Daprázdno toii' vzroste napčt1
Ýeltni znáčně (viŽ leýou &st kiivck na
ob!' 2)' tatŽe múže doilt t proráženl didd.

Modeláři, kteřl ncvlaltnl Úkonoýé
sově$&é trúzistory' ňohou j. zlskát vý.
Děnou se sovětskjmi modeláři. Kromě
toho se též uýažuie o dovoz! trúŽisto!ú
ze sssR' takže prcvděpodobně budÓu za
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.lzrtic&é hmÓlY.i ttskitiji obubu hiavĎě y lodniň mode|ářštvi'
Ťgntó č|!n 9é závěsniň ÚotoJem 0.B..B dodává íjrňá K&B
' po|dnotové i.aÝeb.lši. Podóhně i.ka né'é.ai'.i mi&cty ' €tádel

{ z|.!!ebni . koňtřolíi
ltínolittě pro modé.
|ái9ltó ff Óloryý ústřéd'
ni | €te.komo!elář.|é
labo|5toři: ttero! té.
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