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v|' zNÁtrIENÍ rr. sJIlzDU
TvrŽen|, žc všicbni lctc&i hÓdcláři žijl

v duchu bužIclho sc II' c.lostárniho sjczdu,
zdá sc ncvčlohodné' A přc... Jc třcba jcn
doda!: všichni!kteřI pÓctivěplnt''modclÁř-
3ké povjníosti... ktcil L.úček 2a Lrúčltm
přca špaňč v''řezané prcfily s rczbité
modcly Žlskávail postupĎě výkonn@tli
třldy' zkklitóujl svou prÁci. - A mistři
spo.tul trcĎéii a instruktořil Rtdi. méně
zkušcným radl a poňálsil'

T ivšřhn i  p ln i  v  pBx iu ,í*ťn|  I ] '  9 lé.
M Uv sv'z'.mu, hk důhatt Dráv. oro
budoucnosr lctcckého nodclÁfuivl, u,.Dc.
Fni o dllšln rczýoji a d&ledném ztvá.
litňovánl' Jg} lozvoi' t.k i zkvalitĎěnl je'
j* z!ámo' Žvl{ště Ý lctcckomod.láistém
spottu podEIrěoo mohs okolnostmi'
všude D.hohou dělát všc.hDo; ttd 5e
rczumně řldl i ingtruktoři kroužkú l ná.

čIná iin ''fdndit'.' ModclÁřúm hod!ě Do.
mohla výstavka. iňstalováná o oololctú.h
p.ázdninách v mhtoi škoI.. Ňlvětlvili ii
četnl občonóa bývlly Di.d9e.t! MNv sou.
druh souČ.k )ipochvó|illako dobrou akci'
Rckl, žc ncbýýA pravidlťr' sbyorsaniza<c
ltovcdly plÁnované 'kc. v,dy do koncc'
A l.tcČtÍ no.leláři jáko tlub zlčali vůbcc

Aío. záčlnalo jich v khbú scdm, dnes
už j. iich o pčt vt.' včetně nÁčel.lk. Ku-
'cla sC piihh'll do soutú'. o ..vzomý
tlub.. e na o}rcsnl l.onÍťlcnci sc 'avdzaii
odprlcovár 500 brisádnlckych hodin'
Dlou}ou dobu ccl.áli dckř(t ná dilnu. tcd
i(i doý.Ii á zAv.zck sg vztáhutc DrÁýé
l adaplácj mhrnoÍi' 2 nlž budc alha'
Základni lina'Čnl .sýku im dal MNv:
zednickéj elcktik!řské, haltiské, nstě.ač:

ské'.9 ÓýltnI ''n'é'' prá* si modeldii

Člen klubu soudřuh Čup.c v.dc rdĎá.
'řicctičlenný kroužťk ve lkole. on to bvl.
kt(rý s néko||ka dr|!|mi ptipmvil výíaviu;
xdc bylo ncjcn vkusně inMlováno 47 Do.
dclú! alc z nlŽ mohl dobrÝ Dozoloválel
vyč|st i ''to.., čeňu s. v letcciéir ňodclAi-
ývl zřIdbdky iltá . ldska.

v PÉz.-Nu.lÍch
sc do lctcckonode!áiského klubu, vedc.
néhou níčclnu.cm Milancň vydrcu' sta.
h!il .'účkaii..' Jirtu H|moruze naDi' Dii.
tábl, ,,účka.. až Ž vi!ohr..l. Tad' bidc
pod kamárádským dohledemzkuš€n.išIch-
vyd'J. Machátka' sublta' Pácy a Dvoiá-
ka' clcíovó ltlubu lér.lI kromé vohvch
motorcvých modclú snsd všechnY k;te.
8o.ie' ToDu se mcze nekladou t ý o.tatnlm
však vládnc nepsaný Žáko!, žc všichni
dělajl toJ coj € ticba. Lerou naDř. muí ultě.
lat konc.nou úpraýu ko]eÁ drálry prc

(Dok.nč.,Íl nd 'tf' 80)'

v.Kt .uchuPlahy,Í,: , , i : : 'K: i#,; ! i " : , , . , ,ť::#:"^*;
ie v pollcdni době vcieincr o praci lštť.. /l/o,Dll., ř.tli.le Donu boh\|ú d Naa.
rycň modelálú dobřc iďormován! a 2J. k|haŠka' 'oud.uha o. óruik, |dfuo,
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MěJ te  r oawtn .

NEMRzAĎTE sE!
Rák.toÝé Eod.lářstvl s€ roz.ůsrá .

to jc spráÝné á nechc.ňe tomu bÍánit'
ZnoW a znow všat ňuslne varoÝstYoln} utajlc| hi'toíichou fuh.t,' sB 5A

bÓdh bÓzlhladú v LM 31l 0 noýad fť.'...;taú 
ŤřlČm' , Pllb|Mě' c.loóal-

s@ý @d.I o |o.?ě|i 420 nd ýóž| poE. ?0 g'
Pohóa| j.j fiinidlldl fu|oí cox P+w4

Buion @Iadaný hod.l .MIER,, v' ?ót.,ho' |l' Čflcn.j othó.t' 67' Bruúlaga. Ro,.
edi. 2000 ňn' í!!žka 1600 úň, ?ohot@oýnó !óha 4115 8. Rui@ó apařa|urc Myv s '

PÓúit.lnou nfuinhou ý nó' je iýě 'frě|oýě fr.en.|eh řlz.1' .ě||oň c. 'onď., Rudé
afiáib 603, &|| t o|l. Mó to'pětí 1150 úfi, n6nóu llochl 1lJ8 +,'97 = l'J6dfr,
a oóžl 1l0 g, Př.dnl 'nět@hu @lódó Í.|itoýý |,ťd, naEn.| ó I0 nn a ÍIélh' 30 ň,n.
o fud.1u tozději napÍleh. qo&obně' vl.li někdo o a,rÓbcí ,ahdE.h nagn.|ú' n.chl to

!i.d neuváž.nýňi smostat-
nýEi amaté6ký6i pokusy
s raletÚL lreré kon.iýail
vždy tagicky. PodlveÍe se,
o 3e sÍalo letd v únoru

Dvá 14let1 chlapci !.Fžili
n.Přttoňnosti Íodičú á !us-
tiu se do .poku6ničoi..'
Naplnili dÚič výfuku Že
stárého motocfklu 6ňěsl
TÍav.s a dkÍu' ucpali oba
otvory tlumič. . prorcže

P$u<lt. ssňi' zda !.n1
nubo podobDým !řlp8důn
!ř.dch{zet . pofiozt. ndml
Dozvlt.-li g. o podobných
úmF|.ch některých 3vých
k.ňsrádů'upo@mět€ ihned
i €jich rodiče nebo bcŽpeč.
noslni olgány' Nebld€te ža-
lovlt ' mo'íá, ž. p.Ávě tlm
uPobměnltí zchránlrc ne.
rczfuým kdň3rÁdfun ži-

vobé odpalovátú i. qž omrzclÓ' loz-
hodli Še Ý.yvolat lodzelbi výbuch'
K zápÁlcnt íáložc pottebovali qryrtrt
owo. plo á!álnou š!ůru' A ták je na.
padl. štlc!á nyšlenk!. Nedba]i' žc už

i. uvnitř &ovovébo pouzdra Ýýbušná
náplÁ ó el€ktrjctou vrtáčlou z!č.li
ttat otÝo!' Nčkolit vteř!Ó a došlo

chlapec' kt.ý drž.l plcchÓvý du.
mič ! nÁplni, má ÚržeĎou poloÝilu
lďé dlaně i 3 třemi pBty á tčžcc.oz-
třlštčíé zópčst|. D!uhý' krcrý s t|m
nÁpsdcm přišcl, vyvázl beŽ po.!!čĎl
plotož. stÁl opodál' A .o udčlal l Ut.kl.
v}'š.duilct olgÁny pák zjistily, že obg
hoši .tčlcli 3vé nerczÝážíé pokugy tai!ě

Týdcn nato přiv.zla 6aí'lk! do !+
ňoňicc v Tóboic dalšl dÝo chlapcc]
icdíobo z P|3é nad Lužnicl' druhého
Ž Košic u Pl.né' Rozhodli s. ,'!okuý
ničit.. př.sto' ž. již o přIhodě v sobč.
sbÝi Ýěděli.

PodI. LM poltaoil akobdtí.hé úúokřldlr
v. Fajt' Nd ?oŘ4ji 25' Ptaha 8. Př.d'lal
si || n,ňu pod|. nóaodu . LM -otot vba-
@n 5 fu b.az,@é pali.o 4 .lofuhui. dob-

U?oulLné,oloňdkď, I{onzo'!'.!4nó ?odl.
LM ! n!ón! Ú. 'hut.čné !.likosti (9 do&l.
p|odéj4óch) ndchó,| sláIe n@é zójdc.'
Mod.I @ 'n!fihl,o'taýil M, KzpBf|k

Nd tuto sl.Ó'U gtól. přijÍnón. fÓ|o||o|i.
rolých no.hlt ýlds|nl korst|ýk.., fo|frótu
dlespoň ,'l2' n.jl.,. l3,l8' ě.rhé' l.sk]é'

K TITULNIMU sNÍMxU

r.dfu dřátové říz€rt (boooun€)
i|poutgíých Eodelú 3e fychl.
!'IvÁ. dokooc. l ú tťylel Na
.!!Eiu E.J.!dové t,.lďt. čláy
l€t.ctoúodelářslého uubu vý-
srAhtctvl v PřsŽe' tt.ří liž
Í'uúě tré.ujL soudruzt J|ií NÉj-
út (v roBblnézé) g lv.oJaldá
Dlúl D6l|v.ó célotovotÝ lrFlo-
i{ óodél Dfulfá Íepub|iry Ml-
lgna záwdy. soudfuh záváda
ódělí oodfobúě své 'tušéúo3ti
z této.}at.gořt. v příčtich čí3.

.II-
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|.I) Lon'hé podzidn| '.ýl!!i'| FA! ?|ijdlo nj!ň sabkÓtiý CIAM &o ií2."ý
h||h@' I.|' j!h' s. ň. z,ns;b 'd žáI
s upou.anjni okrobalích,ni ho.lel'' Ndó
pruúdla (.i. LM '2160) ldbý,ai Ši..
fuziná/o.Ině ?Ia|no!,i až ! fu.. 1962' cl.
j. tř.ba' ab,.hoú n.li aě]ahj úlhoh, i.-
hl.dě h 'onu' ž. l.bša| Eý|o,sh. hnŘrfud

Jak budeme letos
Naši ňodelóři nď.li .lďud možlost ..

8hámit rc u$bvou AMA. otilkuj.mc
prcto g.hM , popi! ob.atů a Óbrdzty
r.ch, kreré ve stávajlcl s.sÍ.v. FAt n.j$u.
c{sla v z.vortóch 2á n.zvem obrafu jsou
součinitélé obdžnosti' ták jak ie Ae.o&lub
cssR ve svém íAWhU mdal FAr.
součinirelé obtlžnos!i m.zináro.hč n.Dl.tl.
alé uÝáďEe ie jato p.ozátltmi iklad
ho.lnÓenl na našich !out.'ich. ZDůsob
hodnoeDi sesbvy AMA, lblv 

_mata

FAt Člensl.F .eíoklubúm zsl.!, LohuŽ.l

scstav. AMA má t]'to hlaml charakt..
rigtity (viz též obr. l)| zókladnl l.tová
ýýška j. 5 grop (l!52 n)! 6ml kolcat o :]] l
stopÚ (+ 0,304 m). Model tedy súl lér.t
v 'omczl přibližnč 1'2 až l'8 ň. DálšI
letovÁ hlsdila je vé výšcc, kd. řldicl .tráty
3vhijl se ŽcEl úhcl 45.' Tčchto dvoÚ hvš.
hných kružnic s. čáry obnlú dotýkliI,;a
kruŽnici ve 45o u.néktcrékiIžl' Piho ndd
hl!Ýou pilota j. dalšt myšlen{ k!u'nic.
o p.ůEčru n.iýýš. 5 ltop (t,5 m)' již s.
ukó dorýrajl čáry něktelý.h obktú'

Ka2dému oblutu muí picdchizer nejmé.
Dě j.d$ oksh vodorovného l.fu'

celá 6.9trv. vč.tn. při5úni musl hýt
odlédnu běh.m 8 minut' MěiI sc ód
okámžik!, kdy soutč't.I ncbo i.ho poňoc.
nlk pÓp.vé ''uhodlll do vrtulc'

sEzNAM oBRATÚ
sEsTAvy ''AMÁk

r. odÍrrlovÁn| do l i!|ígty (2)

mocnrr,.uhodl Jo vnul!

sptŇný oí rulr!ú{ z !l'nu|.ho rc,jrdu 'o

vÉ}y' ťÚ ,.i'h Jogr.n| Frnlun nodd 'll.Dr

3' D!o'tý .o!Ýl.! (3)
srcinv ioko v ÍJN. FAl ndom.ry p'svouhli.b
:m.n n.fu klu n.'lou uLJÁný

. .. Pr.E.ty no.mr|íI o)
skD( Fko v ml!!{ Ij4l, |.tIÍ irrlón ! r}..

*

ý qodl. nich fun již zh,n.bsě létat. PfutÓ
zaúd,fie @á ?|fuidll nd nali.h ná!Ód.
n!.h soatěžtch již I.tÓ''

Podk ti.h fuu|ěžki' ht.|t dosdhli o. .taou
h94|ifhděnkh l.t.ch to.tl. |tú@adn, ý.
ýaa' FÁI ..Ik?n n.jňéně 1600 bodn, pÓ-
s&?Ijt do ÍnóI.' j.ž ý Iétó qodb oÚďicw

létat
vý!l.y '' ' n (5 dop), u.

hoh lrk mýrkn. ó!iny' kdy ř'dicl dllly tvlrtrI
t vdooÝnou róvino! Úhd 4'!' Po DÚlébů tř..

ho pr.ň.lu nr|kduÉ 'll. porounr dr||lhd'
' n.ho' pkid. nod.l do l.u n' uÁd.ch v allrdnI

pó|.ú j.d.n okruh' nlt &
Z.n. bddoÝll d.]Il obnl' 'Ih' j.

!. I-.. r. ta.t cll (a)

Toté' jr|o u ÍÍiÝy FAI

'' Př.m..y ób'Ác. (ó)
Toté' jlko u &Írvy !AI. rouňě{vé chr'rk..

n[*y |ůo u hodu 4' -
r t ' t i k . l ' Po l t . t | o
drlllho, ' n.hor mod.l Dhjd. do noňAhrhr

'. př.m.ry čýórcov{ nó'E.tnl ('ó) . vl!

ttv4c. n|jl bý! ňvné
r ndn. Jbuhé' 'lhIy pm!. (oo!'pd|!n.ly l-' m.

**

akrobacii ?

$ššš
šššššš

.^P-od -Únto,stá]im dtulkcm'budéme podle potřcby uveřciňovat naiÍzenI, polyny a do.dd' l € 'ccké pi|pr.vy ! sporru (ol-!sr' vYhl€di'.il;,álút.
'e- le''cn uc.l.ň l. mlormovat vás J usn'dnil vÁn činnolt odbomou iófsaniza.nlt R.d:

. od |. l. l0 €l sé '.vÁdl n&l.du|Icl
bodovÁli nod.tú k't.loll. coúbgt
Dro hodlo.GEí č|fuortl:
z3 vlé'6tr'I (p!BI Ellto) Ý .outěžl

l00 bodú

. Pod. fozhodluti ctAM FAr EtÁ e
v ť. 1902 n. ndlaáfodíI.h .outěž|ch
.r.obadc|ý.h ňodelú poďe nového
zpú3obu bodold . Upo'ofňu'eE.. t.
pfo véř.i'.3outéŽ. vČssR pl.tl toio
oD.třeni ,|' od l. l. l0ol. (sBtlw
A.!ÍA' tterá tvoí| tíetí 6!áiovÝ l.t.
uv.ř.,ňui.o. D. léto dvou.treó.L

. Potíd !s v.í.i!ých sout.á.h lét.|I
'uD|ořl v lat.aořu A.|' í.Dl t.cbi o.l
těchto 3o!tě'|cí.h\a,.dov.t.pof rov'I
nccncr U k.L A.l n.boí být |ňún
zro!..!. .!h.ó 5 lg (5o e i|stt).
. zDoW uPozotúujcEé' '. na t.,dée
bod.lú bull být Da prsvé o't|c. tríďt
.ho.a. @ l.v. t'Ó|.e zdoleč|sto.oof..
llc.!..8outěžíclho.Č|sto bult bÝi!.|-
béDě 3 cD vysolé na rř|ď. . *roDi.
roho busl býl ú.iD.'ě t co w.o}é
.t.'!é čfulo.na všBhodděllt.rDý.hčá..
Í.a eod.lu a D. lfuDu.
. Pořadst.lé sour.'| llou Í'o!.b!t
uiddět .. !ý.l.dtový.h ll.t!úch Et-
Eo o.tatď údsi. t čIď. .poflont.h

80 bo.lú
0o bodú

o Plo upout.!é řychlo.t.t Eod.tYtííd
2.5 .5  i  l oc .m. lA l l  oá  '  '  |* l . - . .*2.5' 5-t l0c.D platí od l.|.106l a-s 'Á-
iodD|ch závodech př.dpis o t'oužl-váĎl 'edDotÍébo D.Ilva. Přéd ln'dÚnváď'e.tDotÍébo p.Ilvs'vafu ,.oDotÍého pďtva' Přéd taždýE
.l.'t.B busl Eoto' 8potř €bov.t celÝ
ob.gh ná.Lže lgplné!é ,,oficlátDla

vštch't Žbýw'íci úča6tíIcl' tteří ab3ol-
vovali 8poň Jéd.! 3oubói' Žlskáva||

20 bodů
J. !řeba' sby po.ad.teté ve lý.l.d.

(i.b uvÁdé|i v..chíy .outéžlci. ttéří
oďét.lt' což uEožď bodová[i.

p.l|v.B r.bo bu.i býí oád.ž Dťo-
p|ÁchD!t. dEto paltv.n' }tEé .. w-
lé,é. Te!'rv. potoE můž€ závodoit
uděr.t potÚ o Eěl.rý let.
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3, Pr.ú.Ý čs.'ce. ob!.*'. (1ó) - Ý' obr' 2
tinůÍ.in. igko v b.d.7' Mod.l* vú do !G
doívn.ho kd v z&bdd výk. Poul&nuí n.i.
vý.. l/. otruhu.d '*onč.nt obsu

' 
llS!

0' Fř.ň.t' fu,ú}.|'jtovó 04)
To!éž ''}o u eírry FAI' clir obnfu r.svýn
homlm F|om.řň (l,5 m) dď)l.i LJu'ni.. E
.5"' v1<bny ínny tÉjub.lnl|.! m|íbýlÍ.jn.

'![yvs! ZLEPšU.'D SLUžBU'ÍoDDÍ,ÁňŮIÍ
N@b!ýtb !.1ký .ójM č.'ho'lfufuh'ch i zztfuaičnkh úod.lá|ú o vý|Óbh'

uiiúiíptt," aíp*i,zn. a 1.,arj@éhÓ ř.dilhc sldzztdu o Bdt, |í' kpt.
i",iiíai .uýi,sl i, *ii'" íolžtetngn aahaaan' tz tyto.ýfub]|' dobt. Ú'--]fuui! 

hii;h oolř.bói u oo2od'ahnd' Tlh .lc. |í.bd lil@ar' ž. .j|obil Řapod|4
uý.ý.sivn. at a^,a ioatrnr naló d n.fuhld h|ý| '|ól. |Óýou.1 popúÚk!.

v.íl.n| !|iyys ,|ob b;!ódab Úv su.amu Ó tosštidl '|ao! zadě'rnlnců |e
iíaii it"z,i i'lvvš' tsv sýa.amu přdhil |)h@., toňúo Po.a.letu dj.
;íd; o'fuu.nó nÓdéi.,:. Ú druh.ň n.bo ial črýfud 196I Mv V s .daoj\ó@bl
l't.bu frod.láish'ch nobfn a a||ull'

ro. osňlčL. ťodoloE. (7)
st.i'é iůo u r*rw lAI. z.!ái.l. Ótrtb |.
uProÍ..4 v!třu| (no.nól!l) 'r.E.t ..

rl. o.ň|čt. vodomhó čý.r6vr (20) - Ý''

Pozu{rvA Z dva &vdcotŤcb pkm.s. r to

"o-!|í'ho 
lbod 7|. obd..n.ho (bÓd 3I F.

i '".6Ú.d r Ýnthl iíohddl Dt.md k kÚ
Diaý z..lEk obnfu É Ý z.kl 'dn] ' 'k. ' hb{,
ld. ňod.l @prvé zn.nil rm&z vodorcvn.no

&nl .vúlého $olún' po d!a!én obde.fr

sEjoé ilko u eíívý FAl' obni zr.lnd! koóčÍ
lružnici v. 45.. vDitrn{ (normÁni) ' i.n{

x l.tlj&kopry}' Je ňorn! nddnoul d! obntu

hodu. kdv !. zr.lú hodnotit' HohI lmyčrr '.
dorÝk{Lru'niÉn.dhhvouDt'lhěful, 'n'

co v'tób|fu

v posl.dnl.h dnech loó3kého rcku im.
dokonč|li ii' rt. ,rokusovou 3.l' j.'o.

'áo"lný.h ňob Mvv s.2 ó D s h|zý^|^
!úzním ložilkcm. Čfut DotoÍú z télo 3éÍi.
byl! i.z.Nováls pro A.rcklub Poblé Li.
doÝé Í.publil.y a zbyqilcl vělšl čá!l byl.
iiŽ bčb.m bř.z!.. r. rcz!.odána 3vaŽ.r.
moÝgk(m mod.lÁřům'

Počdtlcm lohoto měllcc j3m. .lali do
prodcic 3ookugovou sélii.ini!ých qfudÓ.
rn.tr r.1l dvoitho dtuhu, r to:. 

|.1. š odpot.ú ain!|, o'i 4500 ohdn'
vhodn. plo .l.kÍmkov. Přijlmáče

t.ll s otlbot.n vkdl n Ohnn' uh.r^a
Dlo lrlnziiorové piijl'nač.' v době Úá.
v.rry óhorc čl,l. byla 3Bnov.na přibli'nÁ
c.na ó0.- Kčs za kug'

wd6!tn. též na obj.dnóÝku s dodld
lhoóu dýó ňěsI.. I@j t'? j.dfuhdnólo.
oého |učÍkÓ a'sílač. Š dodul. no'nou llfuu

khhó a 94nó sqokčú 9|.hližl@ó 'hřtň
i. .ik'l, ochrufu, nod.lú bři .a|á.h @..d.lóihých 

,ákh|i!d nc ýLtě'. a Ž1fud',
'.iň.nb' naoz.b|ú|.ln'ňi U-fud'|,'
sÍ.||ň @ sn|nku lctřt ft\n@Úshjň frodz.

lóř|1fr

13. 
"Př..ýDlcr 

h.drEy.. (ló) - vi' obr' a

obnt Ňzúúi'l x dvou leiný.h rovnolfu.
n{d tó'úh.|nrlÚ. rn.h' dnny úÚu Evn(
.|i in. d]oub.' úh]y

rcdoióÝnl /'.hl hoňlho ÚÓiúdnih Í
dolýkl Lnž' c. nld hrsvfu prdň.ro lJ n'

r4' ormtčlo n.d br.Ýóu (l0)

D.ti lo n|d hl. 'ou' vnitřnl hom.bD pEmd

&l.dpÍ!' ' shy.l.yk ddL'}'ltkN'nrc. v.{' ' '

st.jíé hko u E!bt' F^l' L.tl '. i.dnou

sellvn. Dhtúnl i. ulolt. rdy hdd.l phňn.'

.oikl Inč ne|E jinýň tr' př'Íívth Bn.
z.fu' Pfuú k

27,|20 MH.' ýy'||'č o rozfrét.ch 56 '
x ?5 ^ 70tMat'Á2. l25 3i.fu'no v.9ts.
vět do libovolné lkllně ! pou'Ir minútur-
ntch n.bo ĎorEAlntch b.!.rí' Rofr.fy
3kíňlv Dři Do!žid miniarur. ba6il ilou
ií5 t žj'^ .oo mm. Přiittnsč bcz ikitóry
(Ď.dodávám. ji) a zdroiú gtoil350J- K&'. 

Dál. &d!vám. Gvědčeňé 'a'da'd'i
|řllhk|tdh@. p|ijlfuk 9 Qně '50'_ Kč''

TrÚzigtorové dp$.tuty zaÚň n.může
ň. vYráb& prc n.dostat.k 'Nadn'ch

L.to3 ý bř.hu ilmc .lali do !rcd.j. 60
kBů motorú Mws 5'ó A prc akrobd.ké
mod.lv . .rc kusú moto.ů Mws 5 R Prc
ďchbjtni mod.ly' obá lypy 3. žhlvicl
3illkou isou v eně '50'_ K&.

Pďárkcm č.ma 196l zač!.m. dodÁý.t
no|ory MvVs 2,5 R ry2 1960 1c ,haý|c|
lvlČkou pro rychlolml ňottcly v c.n.
350.- Kčg.

L4o! v úřl múž.!. u ná] obicdn.t
wj t,p s!fusópalalho fu|ol! MVvs
2á Íf, ýYvinuého hlah. Pro týňové
mod.ly. Klilový hřId.l tohoto motoru
bud. uloŽ.n n. dvo! lpe.iálnlch kuličlo-
vých ložistóch, rt.rú s. nám l.on.čně po-
d;ilb s.híat. J.lito' vš5l bto lo'iská muí
býÍ z!lák. wrsvovátr' rž nělolilúr
znásbl iciich pořibv.cl enul bud. pro-
d.ini c.n. motoru MlvS 2 5 TR .!i
2?'0._ až 230 '_ K.s'

Kon..ň Í. l9ól doko!čtm. p!ýoú 3érii
frobd MWs l-D a a.A&.Í\ t. |962 ii
dáme do prod.jc. cma tohoto bolorÚ n.nl
dosud lT&slhlloÝónr.

DÁlc oaamúim. nášiň odbě!átclúml
že fiÁm. na suádě dogtat€k 'n4u.&n Jo'-
č.L Mvvs - M 6x 0'75 a 9'- Kč3
a pi.rušovočú paliva tYPu 'p|pď. A l8.-
Kč!. vhodných plo vsccMy tyPy morqu
Mvvs.
ř vtIuk ' 9t4n'd s|o,|óald dÓdAlAfrc
stÁlc. ovš.m i.n v om*ném fuoŽlM'
tu n. pokud j.3trčlňc v}Ťábět.

Připomlnáňc op.t !'š.m odb&*elúh'
'. ta'dá obi.drÁvka i.dnorlive musr b'n
doložM Dowrz6lÍn, ž. obj.dBÝarel j.
člen.ú svealňu' Mws

J*
F
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BETA

Pro LM plš. iD'. Je IIAJIČJ
Eontáž ryllla.c do pouz.th popiglj. vl' HÁIBK

s.b.m tó!čóÍI í. vyllt.ě BBTA

Beta

10k

JL

+135  V

J
T.,,
t_-"q

{

3

) '  pF- rÍMi ( rý  l  tu  c5
l00  pF-x*b iďý  l  ru !  c?

T{..íor..ro' 3PN 6ó6 07 3ocó/r&X! úvno Td
Tl!mlýr.Ť4Ir3PNó52 or r rq L1

L2

vr3Ilac j. FdnoelďrsotoÚ, pnoic nt
kfiÍočtu 27'I20 MHz ' ie modulov.n tmi
točtem asi 20o Hz. zdrcim Íbdula.ílho
}mitočtu i !.ysokofreký.ĎčdE @ci|ltore
je j €diná élc&!rcn}á - lL33.

Anténa ýyílačé jé poně&ud dokona)eiši
než u Ý"FíIačú ďlv. uv.i.,ně'ýc}t. PoDI.
šemc (ručnč ieil fu'rcij

Antén!, k!e.ó by výářil. m.timuE
e..8je z !.}!uačc' by byla dloubá $i 2'4 n.
To j. Ýšal v provozu v.lmi n.pohodlné.
Prob ant.nu zl{rádn. asi ó! lJ h s nó-
h'adnlm ckrEiclým zapoj.'lm ji oD.t
prodlužuiemc na púvo.ld d.l}u, přič.EÉ
ovšem 3kur.čnou dé&u anrény (lJ ň) jiŽ
nezmčnim.. U !aílač. ALFA {viz LM
5/1958) jsm. íapř' plodlužovali úténu
malou civkou pímo ýc wsl|ači. To sic.
pomúž.' 3vš.t ncjv.tšl proud n.plotétd
při 'oňro zpúsobu z}'ác.nr lnténou.
nýb!ž civtou. Prcro tcntottát montuimc
clvru oli doprcsti.d a'rény. Tak vyu'i.
jcDc apod'l po|oviny ántény prc v.do|
aďného ploudu do ďvky ! tlm 't.Pšlm.

Poplanou úp.awu lŽc zl.plit i Úténv
! iiný.h raíIaéů. zlh'anjč DtMcnv
uvádčjl, ž. zl.pš.nl ic a' šštin.3obné.6'
aamcná rot.ž' ia&o tdybychom Dii lt € iné
8nrénč ačdili lBtlÍÁt vykon wiu.i.'
UpBvou anrény zvýŠim. ú.iMo3t \i!Ilač.
''z5darmoll' b.2 zÝý'šovÁnl váhv bat.Íí
. bcz laššlch nótladů.

s6ot'ý lalllač BETA (viz 3.hém n.
obl' 2 jc 3l8bild colpitBúv oJcjláto!
3 pom.mč vc|kými llpsciramj có . c7'
tt.t. zlrufuil 9Bbilitu kmitoČru- Nlztc
frckv.!čnI kmny mik.il ns trú3fomáto-
ru Trl' Prcto'c všák hlo!bl.! modutae i.
zÁviglÁ na ředě su.&t.k s im.novitě Ď;L
na tmsfolEútoru T.l' bylo outno Žaiitit'
áby tcnto tÍaNfo.mátor měli !.šichni
stcjný' Byl zýolcn t.leýiznl tr.lgfoDútÓr
T.gla t'Ť 3PNóÚó07, kt.rý má 3ooo
a 1800lvitú. stojl Diibližné 18 K&'

v]3ll.. můž. pr.covat bud jako bodu-
|ovaíý' pokud ic poúi|o bodu 5 Prc přl.
poleru ánodové bát.r'cnebo jalo !.Eodu.
lovaíý' pokud jc pou'iro k Dii@icír
'noddé bateli. bodu ó' l. ú.Éňé zdbu.
doý{ do vFIlače'obč tláčl*a - vyslt'c,e

l t t l l t t t t t t t a

oD  sTR IHNÉTE
a  n a l e P t e  k  P l 3 . m n é  o b j . d n { v . .

B ETA
objehá"á?t1 ú,b,oB sou?taou so|,čósd
naoJsíIač z Leteckého nodeař. č.4161

78' lsrrcrt noper-en

9 zóv 41 1133

rrl
l5kObr.27.

qs|lač. BETA

c|vly' l|dt.l.toirřk to/M7'e'rÝ' l ku'
fu.ovr.|. roiřjčb r?/Mlo l ht r k. objhl. Drc oto rtuovt u

Blórb't. l L'' mbo lL34

^fudoÚ ped - dvě dd .rďé b.cd.2ó7,'!v q'

zh.vlc| póud - lu'rtý d...l | '' v ih '04{ - l Lur
Mí.tlllt !.rtlnrt!.bo iďglnold d. 2 m' nl

ob'lňl.' ň]nilfurnj b.'(|' be l.Ň
óo 

!.;*lďÍ|.'' 
.&r kóotM|y(h

iJ.l.Ť.liif.illiJilll''gffi .']5"' 
"oio""", o*

KoLEKoI MÁ,rERIÁLU id oýs.lldč
Baa li húžae obj.r|nc| o 'ó'íIk@| i|užu
rudiodhÓt.|sht prod.ja' g P?az. 2' znnó 7.
|.l' 228-631. Ptoíl.jM |,.u př..rsoltni
ú,.1na|Ř' ' nal.'4ýh huúk.n tol@o

sTAvBA vYsa.AčE
N.jďlÝ. 3i vyŤoblmc ltlrdnl déstičtu

l p.íúsu ncbo t.xrMojdu doušiLv
2-2.5 m'n' Po vyEIá.l;rÝlrú a ýt'iizĎuil
obdé|rúko!Ťch orvoiů !rc přlpcvn.nl
tMs|olmltoru zeý'tujd. n.jďlv. do
otýorú oaáčcúých l .ž 6 nýtoý.cl očk!
o 3 lM. Polom přip.vnlm. objlo}u Dlo
.l.l.t!ontu lroubky M' / ó . tlesforEú.
'oÍ T!l' T.esíorEúloÍ přlp.ldm. p!o$
rýE D@točcnlm Dlcchoýých Dramlkú
ll.štěmi' Do otvolu ! o alólm. iositičl.u
civky Ll lcpiďffi Eloxy i2oo' Ns ko!t-
řičk! př.do navjnme 9 záýitú 3m.ltÓ.
ÝÚého dtáfu 6 l !m' tt.!ý ziisttnc na
obou konclch r.žnou nitI i nir Dat zatoime
sc.r@ov"ýň |.DiďcE (pou; !it, ;ikou

Kond6átory dolnt těžko žkonrlolu.
j.m.' 'cboi n.il Dřlliš nlz|é hodrory. ztu.
fltu po@., zda n.@'t Dal'odou zttÚ
Př.z}ouum. i ob3 o{tpoly (ýiŽ ztoušÉ
odpo.ú 9 přiiln!či). Dól. ztll3lm. obě vi.
nuÚ kÚ3|olEútoru, zd! n.ilou Dté.uš.n..
Po tčchto zl.ou*..ácb piktoullŤ. t moo-

součáiri i$u rc,lož.ny poďc ob!á.d
28 s 29' apojuj.Ďe . koltEluj.tb. Do{tlc
schématu ná Óbr- 27

opět zdúEzňuji, ž. z.l(]sdo úDěchujc dokonalé Dájcnl ! ó'rot! d.Šiičrv.
ob&lášt. v oblaÍi kondenz.lolu c5. c;
á c7. Po zlpojmi znovu zrmtroluim.
v'š€chny !poj.' Potoh připojltnc ná !W!kv
, . 4 žhavicl člá'.t l'5 v. KontÍo|uim..
zdá €lcktrcnl' 'h'vt'

Mei body 4 a 5 připoilrlt. Úo.lorcu

t
c t
'ii 

!'ť !
€ t

a
2
T
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bArďir 1]5 v Dř.! mjlimpérneE (Avo. dI$. j.d.r}cm v clýe L| í. kmiLočct
MET). imž mi u}Ázar hodnofu 7-8 mA' 2?,120 MHŽ. soudei v ladiďlub! vám
Uk@ic.li vtc., rychl. l"ypneňe aíodku' ! t|rí ii!r. .ádj pomď' Po naladěd.r@-
2by 9c elckŇn}. neDošloďlat

Nynl zkontrclujmc! zda pr!tui. modu-
la.ni č!J!' Pijpoiirnc a lroÝozu !'y!u.&

kxÚoid u' ! ^ ,Í) ' ]'0 bh; pk itk. d'
2.'-^ lóo i ]'0 Emj l.Fi.!]Ó E!.!y l20o; p.,.cl
o . k .  o ]bn , r ! |  o  5  hh  l  t | , l F i Ó 6 c l bb l r

Iryc.dtll(r'0fu|dulénlúy4l.t

PÍacoEi po3tlp

Do }r.bi€ udčlÁme otÝory podl. ob!.
ls a lb' otvoťy lz. ďÚtat' lapiloÉt. Dě-
ktďé v!'řiaout lup6kowu pilkou. P.ácc
jdc soa.|ito' !.boť bliílto!ý plc.h m kr!.

I Obr. 1b

Hli'lkoÝou př.p{žku, kt.tá i. ýlož.n.
v l.žd. k!bi(i, Použiiďlrc l up.vněnl
! odltiněnl i.!sllač.. v}afián. do nl čÍyři
otvoťy podc obr' 3 . do nich vlo'lňc l dú-
kls.tnč utáhncm. šlouby M3 X 2'.

D!l. 3i připrávlĎ. př.&užkové přctú'ky
A A' F podl. obr. 2a-t N! př€p.ž}y c l D
Diinýtuj.m. dutými nýtky lo't.třú pcrc
(obr.4) . piipÁ'he !ývodnt }lbllty asi 20
cň d|ouhé' T.ntými hřcbIčty n.tD |pó.
dlity přip.vnh. plaá'l.u E m.zi př.póž.
lv CaD(budouspoj.ny do N.d ptsm.n.
H' polohá př.pážky E jc h.čcn. &lkovl-
nč n. ob!' 2c). )

J(
Pohkd iIó ptolot,?Óoého !,s,lač. BETA'
sllfulk b,l pořlzd phd il,|Mu Úuňňlho

pom.ňtc jdérto'zatÁpnoút pÚďln.m.

Obl 29

k ic.lnomu vinuli tfu3foltnáloru slu.hitl€
pi.! odlor asi lo0 ko (obr. 30). Mu6l být

obÍ' 30 i

Upoarňu,có.' žc toto ó.bděúi Eu-
.t být !řovcd.uo !. hotovéó !alr-
l!čl vd!.vě!éB do .t|lňty' . p.tpG

MoNrÁŽ !'YSÍLAč.E Do PoUzDRÁ

wlllač BETA zMo ujmc do horové
hlinitové ktubice nd jldlo čtslo 3. Poti.-
buicňc k tonu nfulcduilc| mat..iÁl:

M.r.'n '. '.ňdrov.nt rvdr.č.

l k. hllnlkÓvr h.bl.. n. |ldlo č' ! l c. l.'30 K.'

2 L! Í|n&dýé tl|čllko č' l29mo| ..n.5'3o K&

l k p{.kový vypl.r. i.dnoDólor'

4 k3 lÉub M] x 2'' zÁv|. '. ..l. dék.

vFtláč v.!távlm. do skt|ňlry podl. dálc
uv.dmého návodu' pii!Ú'|mc .nt.íú
a o.tn.!.m. l'}Ťll.č do n.jbli'šIho radio.
llubu svusňuk.í.dénI' To prcv.d.h.
bud ccichovsíým koDrroln|m přiilmč.ň
í.bo absorpčnlm ý|íoňěrcm' v'Ťuač l..

zÁvADY !'YslLAČE BBTA

. Aíodoýou blt.rii r35 v přiloilm. př$ miliepérm.t. na svotku ó. zbav.nl vypn'rto'

ZÁVADA
Prclaž.íý kond.nátor c2

chybně aPoj.né lvorty tráNfolnÁtoru
T!l

Anodový proud n€t€čc: v lořádku'

. z.Doitm. Žh.v.''l' Anodový proud ná bit ari ?_8 mA' UchopÍn.li.lvku L! zá obá
kÍaini lavody, pÍoud must podslat'é Íoupnoul' NestoupnĚll'jc

zÁvADA oPMvA
závitovÝ ŽtÍ.t na clvcc Ll Čistč převinout
v.drÝ iondcíátol c6 nebo c7 vyňéniL
vadni dMiýl.á L2 . vyměnit

. Po DřjDoiďú Eodové barÚic M lrcrtu 5 modový ploud ňčřcný miLjúpém.tÍm
oončtid.Ll*n.. Po phpojenl ďuch.Atet podle obr' )0 je sly'štt hlubotý tón' N.Dr'
slyšet' zMěnin. vývody u iedloho z vinuti trans'orÍnátoru' vyŤaŽem spraÚe l'Bcc
n;silá& i € !v'|c.rú sntéM ŽrcD.*y' zárovič&a gv|tl podstatne $he'l',e4| eeova oa-
l;rie a;nuB ná svor|.u ó. Jeli 6odová batďic přiPoi6a ná 3vorku 5! žfuovičk! jo

sl.bě 'liavt. v DřiDadě' !e i. batqi. připoioa te 3Wre 5' Euqt t.dy žhav'l árcv'čká
'Ýe sluctliůách diipojÚých k t@.oniútolu mÚi být slyŠ.L bluboký tó!'

li!é zAv.dy !' tat iednoduchéE zapo'@i v'sÚacc jsou ztě' možn..

OPRAVA

Ddt Dř.zkouŠ.t v odlFlném ávodč
Ihncil odlojit snodoýou bltcrii' odpojit
a pieŽkoušet t'ansforÍúto. Tll
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( Iipid|m Epox' |200 při|.pÍn. (dG
držte p.6nč úýod) hllni}ovou DieD.žtu
se šrouby do tifrlho mbu od áois v.
st.!č klabice . vzd.lúost od homl stěnv
je $i 85 lm' J. výho.bé tÍ.bici sólnoú
8ifrou á rtm u iisrir !E dobu tEdoutl lc-
r'iďa piesoě polohu piepáž.l(y.

K připojcnl dý@ eodových batdil
67'5 V rypu 9220ó7 !'hodn. pouájtm.
velml dokonalých $isl.acich (..oatentio.
vÝ.h..) svore*. Rozetctoe siiiou wri-
tou brt.lii í.jDého r}!u a te k.(otiové
deÍ'če 9 ,,parst}mj.. Dtrmo oiiodilhé
tabLly' Dsdč&u pa} sti,k.m iiióoiI'n.
velru doxonal. t bátÚij ! automáriclv
!'dy J. sprÁňou pol.dtou.

Do pflslušných otvo!ů vc hitřnl č!Úťi
trabic. ýlÓ'lm. ! up.wlÍn. ob. ttlcliis
(moduioÝeý t Ďmodulovoý Jim.l).
Ýypln.č žhaviclho proudu t .niM.Drd.
chodtu' tt.Í. je tvoř.na šroubcn M5 '25.
vckým páj.clÍn o.l.m, tďruňoi.lorci
Poďožkoq poďc obl. 5. otvór.n Ý bri.
n|lové tlabici' druhou t.xs!ňoidorcu
poďoŽrou' podložlou s maticl M'' Pii
utahovÁd múž€n. piil.pt t.x*uÍnoidové

ta}r'J rEa t žhavi.Imu článku . DřiD5d'é
j. podloáme měkkou *Eou 'cio.Dbd-

Anrénu ý9silač. trcii dva tu3y hlinjlwé
fubky o 7lm o 9větl$ti 4 nD' prolo.
l.nc furennm dilw (zk'acwa.í cívlou -
obr' 8)' Délk. dolrÚho djlu útény (wsllač
- ÚtéMi dil) je 670 tm a homiho 5 r 5 mn

G_,

ob|, 2a. Pí.klížhoýó ,ř.qážka

obt. 2b, N.Hižh@ó lř.'ážka

Jcltč zbýÝd výIznout obč oodlo,kv
antéBÍ průchodty' ]sou z r.xqunoidu ..'oýi.i
podl. obr' 5' 

- 
élóh.k

obř, 2cd 4 2.. Př.Hižh@é lř.pážL'

stcjno! &vkou lcpidla j.tl. núl.mc Dři.
l.pir př.pážtu B' Pi|llplfi. 'l l. 'rě;ám
xÍabie i t lllsvič}Ám šroubů M3 v hl.r.
t@é př.páže, .Imž b$oě zp$aúm.

i
- orwr.m o 8 mm Ý př.p.'c. E pro.

vlétn.D. egi 3o cm dloúé tabutv Drc
pilvod eodového proudu. lpotu ! tÁbů].y
2hevdho proudu i. podvlél.íďn. m.z.rcu
pod př.pÁžtou hlini}ovou ! přcpá'}ou B
do pBtoru vb]tr'ho v]ílačc.

obř. 6, D6ha cn|éfilhÓ dllu

podložky L. ltčnč klbiÉ r mullmc dbÁt.
.by .!oub M5 prccház.l ýt.dcÍi otrcni
Ý k.&bici ('ádóý dotytl).

Ptipoilňc }gbl&y od batďil k tlAčIt&Úm'
vrllMči á v.}tuači' Tl!člrk! hou zepojma

obr, 9. PÓhI..! do jnítřalho d|t! h?4bk.

Do třI lonol rrubcl i.lailaur 'jvit M5'
ktqýms.Út.n6 3poi| dofuomady! up.vnl
na vyillac. Ltkty kon.c nccMm. b.z á.
vitul aby 'Mohlo dojlt t zlmčně dltú.
c.ltwá dél}8 !éloubovs'é Etéov 3.
.tř.rlnlm ďIm j. 1270 lM. 

'

Do d.sky sntéM|ho ďtu - obÍ' ó - j'ou
a|cpsy l.pidlem Eloxy 1200 dv. oóitG
vÚ.. šlouby. M5 40 ! ptipáj.ňý'hi
vyvooy z ň.den.no drá'u o 0'8 hm'
v oworu t. arl8rt.h (vorr.m) zal.D.na
nomalibv.ná kosfi.k! !c ž.lczovÝm i..
dértm ! 6', zÁvny smk@eého dritu

clvl.. jc př.l.p4! dvěm. polovinMi
pbg.pon8ového ÍÚčku (obi. 8).

?,{1'.Ťtf ly*,"'.*.ťlTiffi:l]$;
qorro.tu rnr.ny opakujcm. zrcvu oiBna
dol.děnl !1!II.č.'

..c!lý DtlI.č !. zdrc'i a ant.nou ýóá

vE ZNAňENÍ ||, s,Ezou - (*.n&)
U-mod.ly r poíovit 'děnou kluboýnu.
Jiřl fubel už M d.óz. odD6covrl dob-
rých l20 hodin' AČtoli délrjt Éťnď všich.
íiJ pozcm.} budouclho 3vMmovlk.hd
3taďónu polytl n.naí*ně dalŠt d$ttkv
3 stovry hodin' Dál. j. rt.b', aby si upoÁ
dý&c' čI.rů tlubu ,,vflé!.to. !ŤrooíoitrÚ
dldy . 3amoztcjmě 3c té' null ltmr

Pntce t.dy majl gž-až' 'kwtc ai to gDo.
čIt6t' A Piipočitejrc jcště plnéd všcch d'l.
šIch ú[olú, loutéžnl s.zónu s mú'et. 9i
ud1].! o t|ubu obld sami' J.jic}' náčet.
Drk! zDlr. mozl @touk dobie. sbvstc
uoudili' ž. j.šrě vt4 v rlubu d.bll E.ž

z),ší.*u j,.., ;." ld. ,,choď...
A pú!'. proto jlme oohli v úWdu kon.
'latovat, 'c lerďtl modeláil si v Dře&Éz.
dovém obdobl v.dou dobie. J.iicir zásúD.
Cij ňobou 3měl. de|.8átÚm II. e|6duú-
ho siezdu Mšl olgEizae Di.do'ir Ý'.í-
!l.ďy i plá.y' Mobou i e.ii, že člÚoié
l€t..koEtodeláfuký.h krcužtú B klubt fu.
pol.vj v p.Éci ei po 3j@du' -lk.

obt' 3, Hli,útnó lř.pážhd

Nynl již růž.m. z.l.!it !6laru DtcDÁ-
ž.t c, D' B e př.pá'tu A' Po do}o;álin
zt!'diud lŤidla přilepln. j€ště př.Pá,tu

ob|.2f. l.t' ž. při lriuku hoiňlho s. vFllá n.mG
P|.htižhbaó ourMny J8ít| (prc ptlilmač. rypu ALFA
Á|ňá'L4 .p@') l prl gl'sl(u dohrho modulov8ný

!igíá| (na9c BBTA apod.).
Při n.is@!'ónl vyullač. do k.abi@ i.

nutno dbárl lby .ádný 3poj ns !pod{ 3rA.
né pcrlinevého ólJi !. ni}d. ncmoňr
doúnout hlinitoYé pt.p!'ky' J.dnu ma.
tici M], upďňujIcl vFIl.č' Dodtožim. D..
i.dn o.}.m' Tlmto oČr.Ín Ďlopojim. ňlr
ntlovou př.É'ku ! hidnlm ďlm k.bic.

ob|. 8. s.ltfu ai,.,Il'!ha ď'|u

na eEň@aci očto vyBtlačc. Dot@dm.
prcpojénl (Úléna, piilojďi nilif,I .ásti
I Pi.pÁžty n. udnn.d), prohDoc ton.

I

i lo@
: ,  ) l

tatp! ! r.
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,,sEHBANÝ. KoLEKŤ|Y
Lete.komod.lářský krcužek u ýojenské-

bo útvaÍu i. čt/ičlenný.
MÁzajimavés|oženI:ýojinRuisasvobod.

nlk vysocký jsou začátcčruci' vojid skoda
Ž býÝalého KÁ Nitra a svobodnik Dvořá.
čet z KÁ Bmo (je Ýedouclň kÍoužku)
mji ií3t.ulto.ské opíáýněf,j. Psdho
Ž]ákalY U-mod€ly a poslavil týmoÚ mo-
del T.2, d.uný Žkusil štč9t1s ýětroněn A.l
(Áiá. zkou.ka dopadlá dobi.' Prlcovlim
iúdšenjm isou svým .Eoddářsldo..
ňl'dšim soudruhúm přikladeň instruk-
toři. za DoEěmě krátlou dob! třI měslců
Dost'vi| voi' Šroda modely ÁBc Trenér,
ER-8, Ika ]4 a MuslanB F 5t-H; propá.
s.číě létá s malctou l.k .l8. svobodojt
Dvořáčet postlvil Akrob.t! vlastni koo-
sElke na vltáván 5 ccm' ry.hlostr
,,DěúÚ'. ' dolonČljc matctu P-24coman.
cňc' společnč 6t4vl tli mod.ly se!žot
. KÁču 3'

.PÉ@vsli j3m. výbJ.dně z vlastnl.b
Drcstieďú, dokud ,i našl práce n.Poý!ií'l
ná..ln* klubu a 'ál v €llrel kpt' Kfeičl.. -
!áps.l nÁr vedoucl krcuŽku. ''Jťii.hpřiči-
!ěn1Ď mámc velňi pěknou ďlnu u útvaru
! fnančnl DodDoruzklubu. ktošnI 9outěŽ-
nr scŽóna ]e bohllA. ňy jl podlc !vy!h
Eožno3tl chc.mc co n.ivlc vy!žjt.(. -/d.

LÉŤÁŤE s ,,PA?|RÁKY"l

zqčÁt&.Ď llolntho lotu přišcl nÁm
sd.lit do Ú$i.dnlho domu ErĎódy dú.
ltoinlt K.pl.s' '. záložil l.t.cl.oňod.|ář-
3lý kloulek v icdcn!ďilctc. ý PÍázc 6'
N; d|ouhén lá'u. ''chlápci by í.iraděii
děl.|i hí.d Mky n.bo.spoň účk. n. ňo.
to. n.iméně 5 cm - dodal 3 ú,ň.v.ň -

t tsl mám co d.|st, abycb íe v i.iich tou.
Mch krctit'..Porad'h iJň. ňu'.by udčIall
na Žkoušku pspircv. Dod.ly a porcň aby
oiiI.l Dro dalÁl inÍ.uk*' v l.dnu piiŠcl
inovu' ''Tat u' mlmc pápi!áky ho@vé'

Rozhodli i$nc a. BpořÁdat su!ěž 'Ko-

Té 9oboty dunély s(hody pied éIooič-
nou i.denAďiIe(lv n.trpélivymi soutéžlcl.
íli' Kdy' iŠ.m vešd, byl jsen pickvapen
n.ieí možsNlrn' .le i pčknými modcly'
scabv.nýni ! vtips a vku,.n' ''z'buíá.
(.lý motory.. smoklldel' ládíé 3c ýznesly
mJt.ty v.tÍoňůl bg i l.hounký pokoiový
ňodel zslIiil vzduch.m' Několil. potu9-
ný.h  9unú.  v . l kó  gour .ž za .a la :  pdn|
Ódl.ul Honz. Hunč}' Jeho ňod.l nevY.
nibt sie elcBmcl, byl ýšak seilzcí oprav-
duňhtrně' s tak 42 vBiin (moblo být vlc'

MoDDLÁŘsKÁ RAKETA

, ,hobby-N ike"
zÓtlú.Ó u n& 'i L,de řad! Junh.ionéřn

s.azaň| hl@u ! to2!frÍ'ni sněřni..ni'
ha b' @ožsiry b.z,.č|é '|fu@ói'
nhet@éhÓ h.d.lóřý|'i, n.dé|aj| 'i o zó.
oodnifi Něh..ku ' bezt.lnrýi .aIÍ. ýa.
|oýi' vid|n. |o fu,í' z nho, ž. lflc R.
sch?éibď |an |ž oolně ,rcdá,ó '|alebúci
fuddář'k. rcha! s obchoddlň nóÚ.n
,,hrbb'.Ntkď'. v h|obici h ýdna úphló
fuh4o' 'ada ióhruiňkh nó,lú| tuh. pohon.
hé hno|ý |TPH) do tah.|ú.ho nh|o|u
d tozložeaá ýÓ||N!.l fud,d' ,J. l. jis|,

"órufrn' 
ob.hrdil a ikl' což Pófurzťk

n.nilfu i ýýrbc ||h, ž. ! inz.fólu dopo-
|ului. zó,cddfl' abý k ob|áIlli u odbo|n.
o,oánou. iin: aoaaia' - svlaoal. ro]"
i NŠIi líohé o pfužaé - podk.b.hodn|ho
obtdtu . . .

c.lkfué d.lha tlťr ''hobbr-Nih.,, -

w. hrcndý óÚó2.Í - j. 2h|ó4 400 frň
d ýúně| 38 frfl. P|o|dhló hlek. j. . PI-

n.Lp husu bahy' T|up ha' |vo r.nhÓ-
ýlnú |tubha z luz.ného odplru NÓ hon.i
nou 4 ..lk.',odl|uh!! 3tabtliáto|'' v fa-'h.rt 

hn.d za hla"k| ]e ufrlýěno |Óuzd|o
3 ,adáčk.fl, ajna zailz.n| a nhafu'
nov' vdha úflhl rukel' j. n.Í.lý.h 5008'

vlas|nl fuhetoLý ňoto| j..|'robd z |vtz&
né húo|' |?odobié pt|ikÉu). Hha.| nó-
bl,1 býla xýunuld fulJll ,fu ralo flÓrr|'.1. 

it !ío:.h| i. zř.id. bilb|.4 s.r PH d\sli.-
ii(h |dkdit,'ch fuIo|ú Jét.x' Ná'Iň ř li
3@Ánd .lo obllu 2 hlinlh@l |óh.' v nr|od
i$u ,řlfu 2a kbou u!pořó.tán'. h44.l ná..Dlň' 

'oožd@q4 llož a oýú.há aÁtlň'
MotinióIňl ýa|kký |ah n.n| sk. úán, ok
ódhadui.fr. i.i na l až 2 hg.

Hn;| dó;iň ho 35 akřiaJ' Bzh.fr |é|o
dobý Ý |ý.hloi k c| ruh.|r slók 'ýyšui..
Po.dohoid| T?H ho|lzpoidfud.| lóž o'i
4ýk|iný' tsěh.ú |.|o doby oÓh|Ó.uj. fahda
setdah;Óýl o. srru,av.d k|u' od zpoždÓ.
.acl s]rž. ý ýo5léz. 'až.hn..ýn.rhÁ nÁplň.

{

(snonňF]i n! něhhou

3lÓ||uj. s funD ! '5 fl
dbuh,. T dtlktl thlddacl rdhpo (todobi.ho
,ý,u iaho I i4!| 4h..j ''s.|3.. - liz LM
Ztlíti ;r zt",-t- z hhath@i.h ptofti.
od?al@át| j. .l.hÚnh., boi.|il 4 V a h4.

n,ta. ,,nowy-ivL'i * tann;cP:' z.;t'
ffi!ó o non&Í. b..p.čió, d|h, sýé ].hhé
honlt|uLti a nlzkéfiý 9|oc@n|fua tloku
ý froro . v každ.n p|l?ddé b)] !'ah b]lÓ
s,tó. é ýřll?| ii ,od drhl.d.d zhu|.,Ú.h
;dbÓ|4|hú' jahó .úbú héiÍtou fud.lóř'hoý
fuh.ru' TénrÓ pfubléd arak už .|ejn. ,é-
badoněfrtkaý ljfubn, Í|fru ýř|li! Ú.zaj|nó'
Ptu ai j. ruzhod'iid dobti rdbtt' kt.ti i.
oodDo|@ón alÓÝě|djň 'ÓJh.ň ňhd.:e

Podlc 
"Flu3 

+ modcll_rsbnir(
zpÍá@vď F' RulDl{

kdyby nebilo íěn' na něž Ďodel n'r'žel)
EuŽ!;',tilo vftězstvl' o d.lš| nl,B s€ podě-
lili Tdcha 3 ]] a Tiincctý 9 1| w..N.j-
ňladŠ| soutěžtcl Psvel nalétal 2ó w.

vhěz lou!ěžé-Honza HuÍčt se ncjvlce
ájimaloto' iestli pfý iinde také |ét.j|
3 

"p'piráty..' 
A tlk se ptáň. zr něhoI kde

|eŠtě téútc tuto karegoíii? Napi{te náň
iýé zknš.nos|| ÚDA - k|' ňo.telóři, nófr.
Ř|i@é taÓl@' Pfuhd 6' 

litl P.tlcj.h

sDotÚD.áci ne' modcláii Í|tzných ka-
t.lorii nelze Ýždycky doporuči!. '.

(An Mod'Ia)

sBlr Popisovaných nkct

*{,Á*ecr)rP
ry'5
€ ) v

!-
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Házecl po lomaketa >LU Ň ÁK<
o!vědě.!ý čt. větroó LUŇÁK' ttďý viďt. v líÚ fotogt.fij'

3i můŽ.t. udčlst za Douhé 2 hodily isio bÁz.d uu'k z papl$'
PoÉcbui.té k t@ul@ črEtku !ýtóÝádho ld.ďvtoÝého P8pIru
forÍnótu A3' bslid po!úúcty, núžky, l.piďo' šépióu dř.Ý3

Motl.l uvdciňui.Ďc potuuě: nlPgci.-u n.$! 'c Ft. . llr
Jpokoi.ni, přip!!t'|E. podobné poloEak.ty d.$lcb vč!ÍoňÚ č''

STAVBBNI POSTUP

všúlýa čó'ti ?|.kt. hn. fu tuh!
,4p|| - úll'. hladvh@oý č|j||ku'
Po| . ob|'l!' k.naéh. ,lúrcu čzh!,
ěó'|i o,!|Ífi. a'lři]ýd.' p|tpaan. q-
ltM. holi|1 č.'.|hal Krkllo 9l.h|6-
Iň....l}u, |t!, bud. d|'Ójfu - j.dú/

,odl. |ýh|.fl a j.bbu b.' sólož.h ' Pr..
fúú4nó .á|4 'futl htd h ,,.hfu|t'
ěófl p|o ,,.fu'| ohnul| ?|o dltfu PÉ
fuc| p4nů8 n,o! Whb4 fu.. n.bo
,d,.L. U ,,]k' |tq! '. 'ólo.h6i j.
,ru ohnu sttlr.h plarn, obtts 9t1th,

Nób.šfuu čá't hřula 'ř.k.,n., oh,b
'|ha,d. to||tjň obl!ú 'ř.dň.rn,, (e
qb!,o ndžha6i) a 'l.?ld.' N.jl.pe ý
h.dl l.pidlo R.bl.aa' j.ž 'ná oh@,itou

Nd úi,|nl ,|?dl,' t|lpu ?Ehpln.
č^|i B' tj. oj.|uh', e,šailcl j.ho odo|-
,|b''. P.h ,|.]ý1.ň. 'óIožh' a 'k,Íd.
obé,,,!h' l| 'ob. Mhld h' .óIož.h 'h-
?tfu 9o obýodl (ý,jfu př.dh' |fl?u,
hM |otdlji td.?{,, Whu t tPu -
ú. čó,bodj obr', ,

vš.c]ý|! ěó'ti B.hó,ť ýhfuu, all.
,aa n ri .h,tu rot)n ni dlrchdi Po
ibaa.hbn ,6chnu ýohn.fu ,ř,dlo
dn úofrlu. hho, ,óilad,l! .vÚ l<Ióaó
v'|u ; flfu ó o|nýr. j. e fuouro V
(hoil oh$.l ffi,h.i. |4'hfuitj ojř..
o. '|ř.ú, h|aú. s|ř.d hžtdlo 'pa,dfu
, obou 5t|ú uj't/h4ňi ^ (h|á. jŇ.
p|..lthn ztvd@rli) .oh, ab,rhoň k
d|,.li idh 'fufl tah i o..p.ú, Ii 6i

Do |r.,! opatdl 9,Ú6. '.,l.d,
l,ó'.dta r i.i|ž ,o,b.t db|ý |dlpl oblý
,r,h,. U,t@a.l o'čntu.' B nn.'u,n| 

d od, o b!. hnnz !| |. |t't! č ó'.i k Íul,
bt l ai, b HAu, M .lo ttq!
i ..!.p!fu aa,oúald Wdkň' - skj-
óň ',n!úd Phia,nň. . oo{bM

( PúNU N^ P^osTňEoNi DyoUs7MNĚ

o.dnd ,lo.h! (LÚ|a % l,.dý pat4
dÓzzdu!). Ph|d dbór., ab' b'Ia
|@běž ' hndl.fr a holfu h tňQv

zb'né j.lt. o'ř.,4t šp'ěhu ttu91! ,.
dř@a' h hu n.b. balg'. Přibliž,! t@r
i. ,ak.sl.l|. Přd ,lhpdlň šiěh, do
|í!,!ňu|ru úod.l ý'aó,n z 'dH@'at'
T.zih. bsd. 4i o I L hbúI.lJ h|ab od
dáběž,| lfu,a. 5.-li o,é. apř.d/' ió
n'/Jfu .)šh@h, ňbnl B|@it .l, ?o-
lolló' ''u|d,.Úď|. Po 3óhlouó|d @d.t,
,'nt! s1l.qlfu a ?,dl. |fu'u d.fB|ían]

L.Id,ýň al!|fu!,d LUŇ.1KA ,rb
'b,i..fui|4i hofu lďtlla ňd4 úh'I M.
iů;| i'ž sď.d (n44,i9)' Pobňl|a|a
l.tó !.!fri dou. a. sul@.d oě,fu a j.

/.r.bhninttoÚ rýfuvý ňod.l sKoR.
t 'PÍoNn.vEuj. n. vývojorcu ř.du
v z minulých lď. M{ z! rcbou fupě.nou
'.'ó.u 1960' kdy zvltě'il n! v.u.ých cc.
!.ch v ]ůl.v., M.!iánúý.b Ltznlch
r KÚlotŤďt v.!.clt' v Bm.l Tř.blči B byl
d.vltý ni nirtŤov'rv| !vět. v BudBp.šti.
Ncil.i$ čsy ítodclu: v JiN.ý. 4'5o'i
í. noÍtiněnltn .ourďcdčnl v Bmě 4,52';
n. Ms v Bud.Dclti 5,o9',.v Tř.b|či4.48,,'
st.nd.dtú výL6 s. pohybuic ololo 5,0o,,
-5',W',.

ŠKoRPtoN byl2.dí !o3t.ýcn ý. čty.
ř.ch ďcmDlÁtlch. vl.c}úy '. vyzmčuil
dobrými l.iovýni vl.'Eoltmi t vyniloild

st.v.bÍý Dstl'p i. úplíě odu!óý od
úle ! r.iu.olňi nst.riály. PJtícoýě
iiú 'oÍrcovtól úé|nýď| l.ninltú pop..|
; r'M. 8 .ž lo/l959. Kdo ďtc. mod.l
z l.Íinltt ltrvět' něl by ú uv.ilalÁ pc
i.dnlDr v LM 1959 ro'hod!ě Př.čbd

RozPIs M^ŤaRÍÁLU l

l' s|.In. úaiB yMoN Ú|d!|'l '|o,!|,'.I,ň

,.,š!,,!oIL,*, ","" 
-, * p,,,.,

'' Prlýliqd ,,ýbaid 05 4 ! ..I9ar|q I
+ .'ul.rl|@ I|Úh'lú,, J,n'Mad Áú..

r.'#k ! 'L!, Db,i,t. 2 \ lro I 2oo d
5. oal&j aÁ' b lM 50a B
3' odlrÝi d,á' a2M 700 ň ']),

lch,tM i ,|,h|.|j.h ahíob4tic|.j.h obíc.
tů - ,řň.|"',oMa|a, ''o4'Ň. a wn-
h&lni @tub' dPod. Z. LISKA

PoZNÁMKA ,'oo*. *"o,
v.ó modd n.létd' i. !o vdl. chybr
! ncdo.lržď jttc nÁEd. Dob|. uda.ný
órctolw zkoulcl v Ed.}d Mut rd.-
ido, i'.Úinou ,$.aodclÁll.. r lérd

*

čs. tloDELy PRoNIKA'I
DO SVETA

ii!) Po !ó,,očnlň čkl. Anodod.Id
,nii i b.lFkhj čúopi' Modd A!i4116l
'|@ón| ,lb, és' fud.l,. Td|oL|ó| j.
b HMiBka1,a ,hol'd A.2 ''KólÍ 3^'
b|.ti,|M , l'Geúho fud.lá|.' R...dan.. 

'dáru'ň!,ý' ž. plón z LM 1|4
tkk/i. prcro' idi},ž LM Ň.ř.jň,/j.
,o@c oýldč.n. 4 p|4h'k:k, o1'ěř.n, fu
d.tt.

TÝMovÝ MoDEL zE
sKELNÝcH LAMI NÁTÚ
Plo LM í.p!rl s a.kcdilQúdo KLBMM

Lstrcrt Mopsr.Áň' 83
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WE"šronnol.
potÍaěovárí

popisu

K.potu Ýyr.blB. obdobnýÚ Žpúgob@.
Rozdll j. v lor' ž. lmjnuiď. do d.toé
lofuy . d!|ávÁňe eln${ tďUlet.

výlbk' zhfubl obřla.mc podl. vý-
k.9u. J. dů]dir., aby ňěly doton.lý
poÝr.h dřIv. né' z!čím. s montáži'

výrcba Íorém. Diď.né modely (to-
png) u dokoíálým povrchm piišroubu-
'.me ž.'pod! lnry na rcho!, hlgdkou
dškul kt..á nŤohlsj. vodu. J. !Ýho<lné
pou'lt Um!d' Pvcl orgúiďé lllo
(plexj)' post.či vš'l i dř.ýěná dcslo pot.-

Ý š.blďě zpúsob.m' kďý ic vidčr Ž obráz.
tu .l' Prysryřici DÚ$oc široldú Út&-
.m s měhtým v|áscn p.avidclným ioz.
d!ádm. Po Ý"Mhi obrousim. n.áběžnou
a odtokovou fuúu a rEtálho. dhlÚ!

vahádlo řlzenl jc dMlové. Kolm l(G
likú prcÝlétn.mé plétsé l'!úo o l tm
! o&o pójlrn.' KonŇÝÁ ok. Eě třIďt udě.
ldm. po kon.č!é moítÁži Eod.lu'

Do tone wějšl !ú]ky l.iídla al.ptsc

7 T|u6it|c dÚdlo.d ó 2 ňň

!]' ?a6it|a wloznó ó 3 m
ta, PrEh řuszv tl 0,2 \ 9A \ r50 nF

dUd 'pkú c@d'] . poadú nqktidl (|d br'i,

c.nd ú,la.h, Dc|.iiÁI| ř ,|íbli.n| l20_1go Rt''

srAvBBM posrup
sloř.ptlo!ý tfup b.z hitřnl toD.

!!rukc i. týořcn l.lÝm a pra!Ým l.mlí{.
t&Ýn Úlistm J v.rtilá!í dél|í spárcu,
dále hlDtou a dÚalov{'m odl ů.m te

K oBRÁzK|jM: Také $e&uzi M. zó.
!c.!a a 1' N4lek ' hlubu v,ýco{ic,ýI o Pt!.
z. ldýl l.|os..lol@ináIfuz rýn@. Úod.Iý.
Na obró'hu laňinuj! |rup' , Nfj ýflo;ý
ru&] Q Kkňna 'b b|oln! ý.Óiu bud.
p|Óli ''skoÚionu. pon.^!d n.n! o l.hč!' Nc
óó?' Úidh. hoprb a Joňr n4 @' hod.l.

Lminljcmedon.8atiwl!ádtoýé'Ófuy'
stěf,u trupu tvořl 4 vr.tvy skelné ttúiny
3 plátlorcu vazbo! střc.ltú doušťty a.
'JMoN... v 'Ístě uložcd kŤIdlt z.sl1mc
stěny páskm tt.nilly na ó tst€v. Jc ílů.
l.žité, aby pÓlym.rec. !Ť|isku prob.t !
najednou' zhlám. ta| lt.jnorcdý' p@y.
ený 'ýljs€k. I po lTtw.nl múž.!nc
j.ště dodát€čně Úlbek růaě dolclovtt
3 opnrcvatJ roste tjm oýšs ýáh!.

ž.ná 3ilonovo! ncbo fótrď3íorcu 'óIil.
K zá&ladové de9.. !oh& plišroubDj.m.
dř.včný úm. Pogtup u&lzujl obrÁz}y .'

Do př|pf.vlu fuUj.m. ál.b.írovou
sádlu kašovité hultoty' PotlaÁv{nh n.
stěny mu poňúžcm. 3Ádř. dokon.]c
zaté.i. Při lrvĎl zllme tudnud nc.hÁ'n.
Íomu ý klidu' PočB{G.h hodinách odlrcu-
bui.Ín. top}1á od lkl.dové dclky t d.-
mortuih. r4m. zlr.tlou údlu odšl'Áb.
ncmc .ropyt! opat.rě vyjEcn.' Porušl-
mcJi nčkt..ou hrÚu sÓdtovébo otilku.
opr.viň. ji.

Foiny řádně pro!l$Im.. vnitl.k folmy
vt{ř6. .9ponát.m' Potud i.j n.mám.,
vyldl}Án. fotmu njtrolď.m . o'} ii na.
třcňcp.stounapďkcty (í. hy.Loi6kcmI).

lt6líov.'|. Ú3Pč.íý výitcd.} j. pod.
mlněn óí.čDou pr.í' Dopofučuii př.d
započ.tlm hminovátú niudchól j..lnu dáv.
tu plylkylicc ! an.řit' a jakou dobu r?.
tvrdn.. Dob. iytv.z.ni sc ml pohybovdt
m.zi 2-3 h. v}1w.ni lzc urychlit ýěršlm
plwn|.m urychloý!č. ncbo ohŤíÚm'

N.' Ž.čn.m. |minovlt' nastřIhóm. 3i
lkc|nou *Úinu J pat'ičnýmj př|davky prc
ob. poloviny trupu' Tst !plŠ. ltihnm.
uděl.t z j.dné dávky Dry q''řic. @u.o!nč
lcÚ i pravý výliJct tfupu'

P.ipnv.nou fomu vylijmc pryllyŤicl
. v|o'Im. icdlu wstýu sl.l'é trÚi'y'
DtúD. toho' lby tiuina Přil.hl. pr.vi-
d.lně v cc|é fomě - fumé 3kffiy 'nafi+
nail !.v}al.č.Dý v'du.h. Při khd.nl dal.
tlch Br.v Žqchováýám. í.iný Do$uD.
Totéž pl.tl prc lMino!{nl loDoťy . vřď;.

v}'týÍzc!t. výlilty ryjmemc z formy
a žhdba oř|un6. do tvafu Účmého !Ý.
kA.E. Přlplrlné ícdGtatty oplaÝlň.
pry*yřic| . plnidlo (tlouz.k' n.bo íkrc.
boÝba)' i.hož všát nďná býl přB 30 %.

trGídlo j. b&né ltoř@ioové t@ítt!t@
z baby. Důlc'iÉ ic, .b'bal$Ú pot.'h na
horíl 8tníě třldl. byl př.d l.p.dm kl}
nntý (t.Ž z_z). TváÍ prcfilu !ou. do.

Křiďo pot.ňuj.me t}eilou 'YSLAB..

vodofoÉó oc...| p|o.hs 'ú jcdjnou
žv|áštnoít - ulo'cní !íŠ}ového komidl.
v tlubkoýém závěsu. Na oora@vÚou
pl@hu ltábiljzÁtoru při|.ptmc trubičlu
o 2 'M |.pidlm Epoxy 1200. U Ú!ko.
v.ho lomidl. postupui.m. Jt.jně' muJl.
m. všat n.ipsc 2slcpit pátu řl'.nl.

Po ÝytvÍzcnr lcPidlr Epoxy potahui.m.,
tkeinou ,JSLAB'. podlc ob!ázkt .' í N!
ozdu od ktldla pot.hÚim. ttsninou vc.l.
tu hornl i lpodnl 3Eanu, lby *sinr nr
r.ubičc. byla n.poNš.nÁ.

Prystyřici rczdrámc !. zř.tclcm í. to'
aby.hoň nép.osyti|i tkaniňu n. trub'čc'
Torc lnúžcn. udělat t.prÝc při lÚi.ováll
&uhé !t.aoy' Po ýÍEzcíi tubi.l.u Útřl
d.v. oď|Žn6.' Hotoýým ávě'cm p!o.
táhncm. o..lový dtát o 0'8 tM.

Klblúú liluj.ňc z plqfukls doulťky
2 'm í. kopj{. b.žnýň žp&obfr' MohÚ
doporučit !Ťfubu ropr. Ž Pvc. ztlkÁt.
dokoíálc Pr'lhl.dné ! čilté výlisty.

PovfcboÝó úp!av.. Bud.rF|i nod.|
střltat lpoxydo!ýni latT| n.J!út. pou't
niEorncl.. Yyhlr'oý mod.l a.JtřItAm.
z&ládoYou bdou a po !yb!ou!.nl 'tř!-
lúmc povrchoÚni l*tlými. PrÁc. t Bpo.
xydovými lal.y j8m pollal v LM ó/|960'
zÝollt!-li nitlola}, pal praclitc b.žným

MoDBLÁŘÚM,tt.í.htějt mod.lhn.d
3t!věr' p6t'{n. Í.dákcc b.Žplatnou s|!ž.
bu: z Ú&rsu hcnš.ného !! prcltřédnl
.lwuttoě .lám. zhotovit pleogtáficté
kopi. l : l (folmdt A-I ) a zašlm. j. Doštou.
Kopie !'ojl ,'5o Kču vče6ě obÁlty . po].
toýného. Plátte pi.d.n pošt' oou}áŽt@
typu JJc.. n. ádÍqu| R.datce LM' Lub.
|g&ld '7' P.aha 2' Č&úu nú'.r. též
!o6| v poštoýnlch a{aúá.h hodaot loj
20.60 hsl' vyřlŽenl trv'á neimé'ě 3 rýdnv'
ob|édíÁýly !Ýrrgu .šKoRPIoN.
přt,|óóE. pouté od !0. dub!. l00l'
Pozd.|l doué NEYYŘlDlMEt

8ó lerrcxv rwooelÁ*



J.dnlm z '.ilcpšlch Íloddú nE loňskéB misttovgtvt 6v&á (Ms)

v Budapcšd byl n.slomě Ťhbdcrbld konstDkc. B' Pzlrem.

Jak a!áóol ParmÚ i. i.ddn ' přednl.h tvúlcú zá{r.dn{ výaojové

linié uloút'íých a}tobalictých modelÓ'

Při Ms i3@ věnovď bodně času poercÝáll modelů 2 l.tu'

í.boť u D& ncj$u řt<lté Pilp.dyl 'é !é model při oěke.ých obrá.

tech zat'Ítáclkol@ gvislé či Í'otlélné 6y (n.bo obou). Tbúdď. '

bj'd mě upolrtll právě dm, ž. 3. u něho t}Ťo závady ne!'}jkFovaly

i ž. !.iléPe odpovlitll né př.dgt.vě o dokonalém letu atsb.tic.

Ob!,2

ó o.lh.fr |'!chýI.nl hlaý.Í o oýrk@h,) frěl 'fuhu 
"skókat,,' 

Ko.
n.čné řďd| (aiz .b|' 2) ,ř.|k|a!uj. ro,du ý délc. póh j.'1 0,8frn( !) .
Td|o ýdónliv. fupdtň' tozdll 9t! I.|@jfr ald'tnÓr|.ň fud.fu
o.lúi 9|ot'.l. N4 Ms i!n. ifu|.čaž vi.lěIi' jdh š. ňÓ.l.I a obrut..h

Miňo fuz.l|In. a'ch'l@ánl 9.|Iah..jch hldp.h j. w pon.dalú
ňbd.lu j.|tě j..kd gúěfu oproti aši|é 'íúi: řaid Íltót' (/ ThÚ.
rl*ur.lc lanhd a 6i 0'6.4'8 fu) jfu o'ý.d.n' z hÍuld nad
ýbol ' ío'|.č| 4'i E.Io Ň' xihÓli t..U za '.bou, jah j. běžné
(ai. obr' 3).To|o B,ořódónl o&Úaí,új. sÓwi'lott n.Ri lzfuolfuu
o,.Ivlhol !ýšk@h, 4 hl.p.k ,ři ňěrdtfr .yboč.n, nod.fu 4 ňož-
fu toho|o !,boě.4l nó'|..lhd ,4o.da| 'tI' dÓ řtwl'

G.M.tri. řldi.lho ','t.fiu i. zřtjňó , obť. 2, 'r.jně t4h jch.

|oloh. těěi!t. oáhkd.,n h 'óoě'ú ,řeoíl,1l ?óh' 4 k po|o'..bod|.
.aaal.n! ř,dicích drá|ú ' hřab.

Obr.3obÍ. l

snaha o mětšaÍ tahl ! ř|dic|.h lo,@h přiq.dl. PLIňaz n.
n!'dít a'ch,I@at oňtřA| Ha?hý !k. n.ž anějš, v'n.d.k j. t.hto:
,bl.dl.,d ýt|!,Lb oztldhu annk| ?nlh' hř|dla (ý|i !,.h,lat hlop.É
a ob.t4.h) '. fud.l ehlópí k4lň ý. po.I.|n. oý, i4hob' ld
, obruu, T|ň|o o'h]oPdlfi .Úihó od !, ahu 'ložha n|! ' na,oňá.
hdja u ar řu.d IaM (Ób|. 1).

?|ýa| .h,4.bn, fiod.| pÓllNil Pal$d o č.fudci 1958' B,] 'o
zlašd', Thw,dab d, v záladě tjž, l j,h!ň létal o B|d4?.líi' od
půoo.k|h, Thudabifttd' w.ř.jahlho a LM 311958 s. l't| o 31J
ňň,) .l.uíň ý|..&.ň'ifaní úontóž| @to|u a jia!ň t"ďd
|fupur @.I4|@né oýý, pbcl,, fuj, o 25l ňň !,rl| rczlětt a kon..
I.řuIa rujt !ě,!| Plo.fu.

Požottlbdn. j. í 'o' ž. Th6tl.rbíiu '|aě1j.n 7,1 E (11! bé.)
zéaaží @ @ěi4 pnl.. LndIó optoti běžfjn 2E,35 g (1 W) 1! fu

Po,n@dn! fud.l j. př,kladd l.,d |dajk|ho cu@ě.Ian.ho Bilí
o .I.,!@M l.to!ý.h olútfu't{. 1. to í pod!. 

"alich 
,kL|fu'tl j.dhó

ratQ, 9.dÓu., h |,'pkh!.
utďttut!: Modd Ailplee N€Ý.

Zd,okonalený Palnt,erůa ,>TH U N D E R B I RD(
zd' LlsKA, Emé. .}to&tÚ

N.jgě|šln přÓbl.nd / óLrobdti.hých fu.!.In j. /dtž., o. o!&h
obr.E.h lzh ! ndicl.h ló.ch |.h u]ihj, cb' fiotl.l b,l 'tól. .bhÓnal.
fi.tit.lný. Do'.huj. '. toho nžko|ihd .qú!ob,: zbaž|fi a. úějš, 2nl4
h|u]d,oě,!l,lochou onnh| púIk' kř!.ll4 i.bo !ě$l plo.hou oz|lckd.
hla}h' da anní ?úk. híIdlo' o.ltl. c.Ik.ú safio.|.jň.ho j'chjl^|
'fi,ř@h', |'dd, ňo|otu a ,owu,t bo.t,,, jiňiž g'chó,.j! |ídí.1
.lÝótr.(n.bo l4nh4) , h,tdló dn,a<fu opto|i bodúú,9 Íkb, hou 'eě-

vh.ha' L|o 'oúob, ,ia |idil.lno'I ňo.l.Iu 'l.?rlji 4!. |robltň
'úIa n.řď|. sóú Palna o. ý.ň člónhu o rc'ain.ň ||'.h,I@ónl
o,tlakd,.h hlap.I. g časo'i. Mo.kl AiÚlan. NM l2l,959
9l'., ž. .lob|. ob|dl, l.|zli dň..iět| fud.Ióři ( oč.|n. n.h4) id p,i
oě||1/ E_,6 hňlh' h|dj ndp!fiÁhal fu,lfu| řídicí .ltó|'' 'o4ň@
ú.Ióuó i,nl př.dfus| I.,ón! za b.áě|řl.

M.úonndB fu,lun.ho !'ch,looá,l !' dh@,.h hbp.h i.
,|Óýj: h!.dá hl4'h4 4 !,.h'I/j. !ado''d!4ž Ú|aý"I v'ťh'lúÓcI
báhe,,ťnn. '. 9á|' Iitl jd .]!hoÚ' ?nooda| ru..I! L d.k. páh byl
2,38 ňň' Mod.l ' |dhe'ni,dhaúi ?ť) ].lalý.lni dobř.1k.hn'
pl'nult Óbro|!' ah ,ři nóhlý.h ,frfuch 'ňž|u I.l! (?ři t!.hl.fr

l) Ml' v es I Ú obr.:clch i.ou 'ř.rčr.úy r ó& pdcovýth'

r-srscxt MoosrÁŘ 87



soutěž € závody

26ý ady

d.Ióřů š@pŤkého ohi.'u o 3 h4|. z Lipt.

sldbou uaý piíčnófie hl@n, ,ofru' ž.
ňod4óři nenaj| z ě.hÓ 't@h - ! ?rod.jná.h
n.ní p|@óžně .ni 4.jzókla.lnějll fu|.iél.

lNiSLEDKY
vč&oně A.l ilnioii: 1. z' s'.úkal.

Šuhpdh 5oI; 2. ]]a.t!kh 359;3' P'. Hál;
3!8 loba v' I'nný)' s.nioii: I.7' Hmu.
ftk, sbpďh 630; 2. D' Kloc' v' !j'ii'
203ar.

větÍonč A.2 junioři: A. Šúó, Šud-
p.|k 677 ar. seniÓíi. 1 ' 1. Hfičó|.k' Š!fr.
pdk 793;2. M. Krhoukh 666i 3.z. BÓ|.k
636 ot. (oba Lí,!' Mikuló,)'

Mod.ly 'ýAk.ficld: 1. Koutný' Li,r.

J. HRNČÁREK, L"erK Šúpclk

souŤĚl v t(UNov|c|cH
N. I' okr.ml !outě' ýohých ňo.l.lú

ý n.d.li 26' únor. 3e i přc' Depi|z.ň po-
č.í .loluvilo ó3 mo.l.lÁřú. okcsll |.-
tc.komod.Iá&tá s.lrc. v Ub. Hr.dišti ii
$pot{d.l. na l.tištj v Kbďiclcb.

}"ÝSLEDKY
v.|rcně A-I jutbři: l' J' Šmld 283i

2' L. Bubl|tovÓ 227 (ob. z LMK Uh'
Brod)i 3' P' Máňfu.l' Uh. Hr.dišrč 2l8
vt. - soutéžilo 29, pío .ilný v|t! ? m/!1.
vllt dokončilo lourčž icn ll mod.lářú.
S.r@fti L A. Pllta! 4o8i 2. S. H.ot.&;
3. F. G.jdoJ 27ó Ýt. (všichnt z Uh' lI&-
dišt.).. soutě'ilo 5 mÓd.l!fil'

věnon' A.2 juniÓ|i: l. M. Špančl
493| 2. F. Hal' 474 (ob. z Uh' Hradištč);
3' F' Mandtk' Uh' Bťod 443 vt. - soutě'ilo
12 mod.lóřů. saio,'r l. inž' r. KbčnÝ
585i 2' s. Prostt.dnl 547i 3' Ď. Kryče;
5ló !1' (všicbni 2. sL Měgt.)'. sout.žilo

'yal.f'dj Byli pllhlÁš.ni dv. mod.l!ři
$utěž vŠat n.doloDčili.

Mo,or@. fu!I.l': l. A' P|tvÁt(, st'
M&to ó2l vt' . soúté''li 3 modcl.Óři'

Limn uI. ýý}onnocml ťldv ztskálo
cetk.ň 14 ňodciÁřů- K' HoiČÁPBR

..o PoHÁR
úNoRoÝÉHo YíŤĚzsÍvÍ.'

v l'losŤĚ
IJr.c&oEode|ářstý tlub Ý Moíě 8po.

řá.lal v í.d.li 26. úíor. Ýcřcilou grourěž
věrcňů A.l a A.2 ''o pohá. UooroÝébo
vltězstvl... Ř.dit.lcm rcit.ž. by| J. Jon{l'
'poíoÝDln kombatem F. Firlc. Počasll
. 

"Mosr.cké.i 
ti. nlh!' stild.Ú 'rabý

soutě,3c lét.|. podlc P'aýid.l FAI!
st!.lov.d šňd.y byly př.měfuváoy silo.
m...b 3. ad,eňim 5 &3' Toto opatřCnl
n.ptljcmě ioz..óv3lo ňdohé účagmlky'
z.jEéna někt.rá tzv. ''.3.... z pěli !t.rio-
Ýiši odlétalo ?2 modelářů; fu taždé kolo
bylo ýyEQ.Do 4' minut.

výileďy dosažené za lprEv.dliÚ.h
podDtn.k pot{zuil' žc k d$ažcnl ''tnF
xim.. ndt.čI jen dobrý start, 'r. hl.wě
dobř. zalét.ný výkoníý model' h.rý i b.z
nčkolika náhodných m.rrů ',kd. to 8.dě|o..
doúbn. mininálĎi ldcsrÝGli.

oprcti !oň5&é Eělá l.tolíl ioúé. j.t po

orgeizačnl tát i po sponovnl sÚc.c. íe.

\,{SLEDKY:
yžtoa| A-!: |. K. s!na, Práha, 555;

2' Y. Yo||^b 433' 3' z. No!Ý 412; 4. v'
stárct 380;5' P. ProcMzk! 369 t't. (všich-
ni z Usd n' L'). stanoýálo l0 Eodclářú'

yě||o,ě A.2 julioři: l' K' Pe!..ck'
Pt^ha 11L:2. J' Popp' Plz€ň ó98; 3. K'
vlček, Plahá 6óó; 4. F. zyk.' Plzeň 657;
5. J. Kopécký' Ustl n' L' ó47 ýt. - starto.
v9lo ló modelÁiú' s.'iol,j l. v. R.inen
Usd n. L. 89ói 2' ]. sňjlka' Plzeň 842]
3' o. PÍocházka 802; 4' K. Mttula ?94j
5' J. B.čk! ?9I vt' (všichni z Ustt n. L.) -

DoPLNĚt(
sPoRŤoYNIHo |(ALENDÁŘE

N. nÁvih kÍbkých výborÁ svranu bvlý do
lil.Ddl.. l.i..xomdddíbký.h
(v LM2/ól) dod .čn. uirnny tyto !oulč'.|
. v.ř.'.t .our.'.r$j t '' pdřrd. MÁ Práha, PÍh.

. v.r.|u. .úťr. rňi os, !.Fri
(Ed. r.xm.n' vinkl.oýr r' Nitn), Nkř 2' 7.
l9ót i A.!' A.2' moror.Ý. Ďod.ly
. M.Fo.l.l P. x..'ěov|ó.' kni o3. uDodrd.
LMK NilÍ (Ed' L.kórn' \fink].óvl '' Níó)'

v r.I..d. !.dop.tř.'|m ÝyP..Íl tNr.''
. xr[. ňr.ňÓřltl o. M.ch.' kÍi 0'' Dořld.
východd..'l.ý KA' Dyd' Kdrové.. L' 2{.9' r9ót:

. v.ř.|ír rcul}'.lni 0l. ŇtÁ
u PBh' (J' K|u!Lý' 2trlovrxó'Rudnru PÍhy'|

'9ó'l ^l. ^.2 'rc I|I.

. v!r.l.. bu..4 r'.j 0l' FHdr LMK (Ólln
(l NDr' slndŘijc. 4I4. 9ďi! Koll'I (.|ln
4 6' l9ól| ^.2 'm l||. výrr!..r|dul Eotorcv.
ňod.ly plo uI. t l|' rýron. rH.tu
.I' c.n. měr.. x.|ln.' Lni o|' p.[dr LMK
Korn (J Nynr, S.ndnriR r eok. KoÍnt
Kol'n 5. l l ' l9ól i A.2l w.t.í.ld |6 'ro l. v,ron.

. I. P!.ovnr 'oh.! o.vob.'.n{ oÍňq' tíl

cÚtovov| h|' l!60.' oínv..sltlD.nd j, Óil vr.
(oL!3_P.t

ZMIN^ TBRMINU
ztťod u.óod.lo 'PÓh|Ť dlvob.EnÍ. v 'lhhvě
Í : l.chnicrých dĎvod'} pf.|lld. '.7' '' l9ól M

z|řNÍ souÍřŽ v KRor.rĚň|ž|
y n.děIi 29. k.Ina B?ořódal LMK

o Krcně ži I. ,ifrnl ý||.,9oln'ch furlélú,
B niž b'I, pÓ.ýó,, i 'ouýdn! fuÍ!.]dÍ!hé
hIú,, Hlealú . fi b,lo udožnn ína.!,ň
@.l.|ó|,fr !PIn.a, III. oýhn,fulhl tř|d,.
ory4ni'.čn. i ,rcparcč,] s,jh|il pořó.laik|
hlub 'ou|ěž íIobř.' vrd,|n, ponóhal hokktí!
.k|ionú hrdikl thnn. aÍohlubu qod !4
d.n|n '. Hdóhd - fu|ált, ?ilo| s' M.d.k
o. Íunk.i oryaní,átotó i č.@n,|iě.,

N..!.]n| úno přiahdlo hrd.Ióř. nab'ň
aě,t.fu.8o ň/a,u' o.t 9 |!o 14 h. o. .ta|r
32 fu.l.Iá|d 3.10 přihló!.nj.h' s|a||@íkě
b,I4 čt'ři . 3 prc aěton, o l ,fu |yaka
,.Id. ,,MrtofóÍi'. ý n.d.lta.ili' Běh.Ú
'o!těž. uhazfual r.,lrnb ýól. h!1.ň ňd'
3 .hllhni .!ruhně lněžilo. Př$|o s. dd aj-
n.dkd. |abulí objaild ýndxiňa,, - juňioíi
B|ó..t'l a yaúa ú,li po .!tdh.n nařfu na
pén honr. 2x ?o Iu ot. I onaú| ju"iÓ|i
Iaa|i drbř. . !k. jok polooina Ž ni.h 'í q'
l.ta|c I I I'.ý hon' nlda.

\rySLEDKY
v.|!oně A.2 j\niÓíi,. 1 . z. B|ó,díI 658;

2. '. 1alha 652i 3. M. s?óIN'ký 532 at'
(ltchni z LMR K|rn.řIž)'seni'oíi:1. L.
Ďurc.h' LMK Uh. H|odiště 794; 2' ooj.
Paaol Boht!! 766; 3. ,. Hlcdil 766 !t. (obo

.vzk.fre|d, I. L. Ďu|.ch' LMK Uh. Htd.
.!i!tě 560; 2. M. KNka' LMK s|'.Mě',o

sÍ!.lová!o 46 model.Áiů. F. FIRLE

429 ot. M. LAUBE

oŮM sPoLEčNÝcH zÁ,t{Ú
Kaž.Ioročn. s. nán do khctoňod.|óř'

'hý.h hloužkú hl&i|o nfuho děr|. v okf.ý
nhn dofré qioÍý||, c frlád.ž. k.hóň. ýšah
ani toliL lhodn,.h ňk'@'tl' o,i d!'ta|.h
iÚ|tukto|,' Laérhafu.l.Ióhk! hlub a Lib.ts
ci Ó|fo|i |onu nó ý. d n' i .k"!aé fu.]..
lóř.. Tak j'nc ý dÓholllí: |..hnih. od&kní
oDPM ,aji!.i. ndborun n.,i ?iDÍý|,
čId' .lÓ l.|..kohod.lókhý.h hfuužhn, čk-
fu| hlubu j. o.lb!. IÁýuL|o|ilh |oúóhó
rZ.IA LMK A IKI'NI ODPM.

Pfdc|jm. ',o!.ěnl už druh, rob. L.|o!
nó\.j Plti htoužr|.h 68 ?iÓIj?ú a thnú
csM' v'blrali j',. I.lo' ýIó|í o.|liý.'
coě ý nófu oýlrlčilo: už o úaofu glihni
.Io,ončíli 3|dob4 nod.I|,, zandco loni,rcco.
a,|i fu,|.j\ých |rpcch c.Iý !hob'! |ÓL.

slolu?|ó.. ob.ňa ',ro,ád o.Iní v'h@b
j. d p,nýllfu p|ib/at i lodnl hÓ.l.Ió|.'

NBfu|aIo olat jd ?/i lpolupló.i n..i
nódi d LMK' LÓni fu pÓdziň in. "'pÓ|é.dalí ,'v. |o, Q!|.ž d|dkú,| 'pokčd ' n' ?'
sbě . 'u|@ín'. oryanizolně ji .ajislil
oDPM a LMK, 

". 
p. sblm. 'u|@ínr

?ři?fuail píopagaci 4 dny, soulěž d,Pa.Ia
.!obí. a l.|o, Ú'qo|ÁÍ!ón. .l/,hj bťnl.. DoI.
šl 'pokčaou ak.! bud. ohranl l.kch,mda
lóhhá bu|.ž. Na j.j,4 us?ÓlÁdá\l ý butk-
ň. poíIk| ýIichni: oDPM, ň.'tlh, LMK
i n. p' sb.ň. '/ř@iný.

Món. arichli t?ol.ťnj .ój.ň - !'choýd|
Ž Mlkh n.jnlaÍllkh !ýhÓnaé kt..hé ňod..
Ióř. . jóh t. úhazui, - spolu?|ó.. na!.fr!
př.d!a..n ú'p,lně ponóhó'

v' BÁRTL, v.d' tcchn.
odd, OPDM v Libcr.i

ňoDE!ÁÍ| - oo!ŘÍ PnAcoYNÍc|
Mo.|.lóř'hý LtÓuž,L zo soaŽd|fu

o c.skosl@.BŘjch tólod.éh ,alr. fu|d||)
9 Ptcg. j. jďtě ,,nló.lě|.ň.,' lzÍihl Př.|t
d!ěfu ně,l.i ňl'to žioo,klho rudioh|oužku.
Da,t .|dú j. n.ja .!Ób/jňi fu|t.ló|i, a|.
i dobtjfri odboň,h, ?fa.funlh' ! .ó!od,'
y.da,.1 k|oužhu Něň.l.k i. ,hú.ný fu.tk.
|a' '' Kohou, do&lařl již 20 I.|. zhl4.@st|
j. t.d' prc .au|.L.lo't . chu| do ý|ó.. a4

Rozhodlí ýd. s. d|bl.rln! phn @6dÍ
13. pl.e o fueojí spÓr|ó. zdn,|ili j'h. ý
fu '.ebu údíd ,|z.nj.h fud.ln kbd.|
í bíl|' Tato 'p..idlí,k. !šah Bb|óf| toňt'
ab, o &Íou'kt ,.pt.cfudli i ,ačót.čn|éi.
I jid bÚ!.n. aě@at nóI.žílou ?éči, zÁ.rd-
f| !ýbo| RoH .ojnti| da|.ríábú ?ofuc'
h,tstvýi 4 ýě|iI aěři.! přh,|oi.' j.ž jýý

Mod.Iéři Klinké d Koho a..la/ ňino|o
t@h1ické kfoúžk, na oňil.lý.h ý|4lnt.h
šho|ách o. ý.ň b'd]i!|i. I .d. '|o?dg!j|
fud.lá|'ttí. y ?fu. poloaín' k|olnlho tokl
Bbo|á.uú. on'|@hu bracl h|oužLu bři
CZNM 4 nóba ddn 2.í"d,č,,n. át-

oKBEsNÍ soUTĚŽ v šuíPERKU
Dn. 19. úaofu u?ořádrl LMKa safr.

,.|ku ohrcsn, fu||ěž ooh|ý.h furléh. ač.-
ld b'lo dá| fuatěžlc,d fuožfu!| h ..Jl.!ó,ú,,
III' .ýkannolt,|! |ř|d'. Počas|: n|ň. .afil-
Žfu a úntř b.eětř,' - stzt|Óa^Io 11 W
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v seýeročeskén krojl:

PřÍk|adná péče o m|adé mode|áře
(Dotoíěéúl ' Blíulého čbl.)

sitú@ j. v otf6e Lomy obdobná iato Ý choDutoýě. Jeí
' Ún rozdilh' 'c slěhovao á !}skmiza. .hoÍ..kl.. zde byla
mchu wŠŠl' Ted ú jc v!(hro v poiaďu a z hlcdrskJ modelÁřú
D. íerb;ši c.stě: ov svázalmu praýé j.dnA o toupi objcktu pil.
-.o u. ňe.'e' Kdý'Ž dÓpdn. '..tn,bi dobte, budou ml' i ňútni
mod.lÁii DoiÁ.lnou ďúú' zátim prasii rd. r j.n .lá' Dobrá
Dov&t jd; o lcr.ďých mod.Iáň.h v Novém s.d|.' RJné' P..
irici v šw*o*stÝitr roao.lnych závodcch v z'lci' v L'šMech.
vroutech, Lm.ticich. Tiďonicl.h. Ljčl.oýč - i v Blatné' neivzdá.
|aěií zó bÚského otr.su - áŽ na3amých hranlc'.h' v LUbsci
pi.vzal nad lďe.t(í ňi mod.láři p.tronálpiedq.da MNv' A v I.u-
itďh? Na ov svimu chodt Dodel&l je}o domú' Za čimon
bou'ht a tlubú v ok.9c j. bdpoýědný í&Ý p.!@!a't oMPP
(odd' masč politlcl.. PÍóa)' Postupně návldvl !*ehny mo.
á.Iá'úé krcu,iy a kluby v ďtÉc' z'isd i.ii.h Pracoml plá'y
! poli.by; b.hm rjátl.é doby budc mlt dolonAly oblaz' zaÚm
niaa"a ii *taa" prori povlz.nl loírútorúm ...l6úm trculkú
!i v.bfu..' Zr.árcčílci Bla'ck' Ncchúiďý a stlhe gi včety
orÓvě odno|i r pracorar oMPP Ďón nlvrhl na!'ótlvit lctcďo.

v ZATCI

Modclátl mait lie malou' al. pěl.nou dilnu v budově bývalého
oV svzzáÍňu' Instrútor.ň É!užt.u j. dúltoinik Komáť.t'
i.tnáct chlapců sG pltn. piipmvuj. óá Prvnl $určž ! ogaly
. P.!rÁív. Fra@v.lit o Dolol.tÍtlch póŽdninách - i. ti.b' po-
ch'dln F. vc!.lého, P. Milliir.' K' Kirdl.' J' Andrš.. J. Kros
l K. Šmld6' A' tÝ .A-j..tničty" aléBjl' p@'Evl včlrcně A-2'

. Ňlom zccl!.ibtč bldou sav.t á léBr i.í ! motorcýými nG
d.li svúi vŽor ; DiItl.d mail v in3t!úlorovi' tt.rý nodd.řl 'iž
od ikohi.h l.t d pó!!.v'l hakou řtďu ňod.lů' v.lšinru mrÓr&
v.ích. v dilně tŇ;| jcště 'cho í.dokončcná mď.ti JAK-ll a po
;oýinn.m. 4tét!vó't (n! Jtídioné FImá) půjčui. tčm n.'š'kov.

c H c E Í E

L E T Ě Í

v B Ť u L N Í ( E ň

v 8.00 ho.l. sc bud.
kona! m lctlšti v ktňu..h iiž tř.tl iočnlk
l.t.ďoňod.lábté eut.ž. pro ncjmladšl
mod.lát.' l.rcpiikžnosl pro nal. júiory'
.by ui ovatiliJ zd! i.ii.h mod.ly obstoii
v loutěži ! modcuÍi.lpoíovci . zkui.n.j.
Urí Možnl 'skat něk.rou ÚkomolE'r
tŤldu'

soutěž t. l.rá Ýc dvou li't.gori1ch|
s) ŠkornJ Ýěttoně ! núzá}y (plocht ln.x.

b) větrmě A.2 (Plocha 32-!4 dm', min.
!dh! 410 3),

sl!í v obou rlt.3oÍilch 3 50 m šň'!ry
(délt. bud. běbm soulě'. namÁtkově
Dřcňéřován!), o3tltíl podl. povidcl FAI.

Pro vlt.z. jsÓu piipraýcny tři hl3hi
.a!| 1' |.' ar|llflk.fi a poúaz ía m&t.-
dÁl v hodno!ě l00,- Kčui 2. l.t spo.toÝ-
nt!ú l{!ď.m B poure n. fukriál v hod.
notě ?5.- Kčlt '. poubz na m5t.liAl
Ý bortnot. 5o'- Kč' Kloňě dI hlanI.h
cm v taždé kat.rorii obdr'l všicbni*t.ři
dotončlsoutě', upoÍ DtoÝýo.lznat'

Každý !Óu!.iicl picdlo'i mlsto vuadu
ooMz6l' ž. odMdal (v kterékoli Jb.mě)
;bsdcké hío.y ncbo be.vné ko!"y v hod.
;oÉ 3'_ KČ5. Piih]dlk' |t. 22' dub8
1961 u&6ujt.: IJDA . mÓdeláři' nÁň'
Řijnové Íďolúce č. dý. .o4' Pfaha ó
lebo j. t!nt.ž odeEd.jt. Ýždy v útÚý.
stiedu od 16.00-18.00 bod. -j!-

v Ioň,Hň to.. b,|, ,Ó?fl. hodaoc.,,
Lřaj. ?.dl. n@ý.h h|il,|i| ,,sfrě ié,tÓ
orydni,@óal kt.chÓBÓd.Ióřshl čin@ýi ..
s!o,aňt,' zojlnaÚoý aý'lédhý z!'luj.
i 'huučfus|, .. jrt. o pfun| hoÍ!@.d| no.
o)ch hÍdj'kých a|hnvúbt' Po dohodě ak.h
Lt.jn byl, do hodtu.dl ýah /t! ltahnt
!h.. ,a c.|ý |ok a nikoliý poý.. 4k..
a. dflhéfl ?oloktt' jck ý ?|1oodně @'
Új!I.b. Uč.I.ň |oho|o ó?!|ř.nl b'Io .o f.Í
}|sn|ji zdch,,n Qbrcč,'| aktíaifu d qohu.l
ňÓžfu a,Ioučit ,lia' náhÓdné 'to?\dc.
o n.Lt.|lň obd.bl tohu. Bod@ý sjstéa b,l
|',,Úskě ýňěř., t1h' ob, oh|iýiŽ@al ýd.
..jkl fud.lář.-'?o||@c. a pÓúohl |4h
!,fuořil d n.joIe ýho?n,ch ..hn - úkF
n,.h hlubú' ht.|. dlhážl o|Pdni.@!t ěinnos|
o |óMi ýtho p|I'óóištt.

N'tl ' o|h|u?.ú lz. řki, ž. použnj lyť
|td 4 pln. oý.déil' '. jBú polé|i|.ln..jií
|,nl' ž.. |o.. 1960 'é zúča||níIo ,.ř.jn'ch
loutěžl o 50 % fu.I.láín !,c. n., o ktah
'958 4 1959' hdy j.jkh počn .ús|bal b.z.
,d!n'' Tahé ?oč.t úl.t.n).h.kíin a bodn
ý loti aý'ii o Úk. wž l00 "L' Dalš|n ý.I-
ni 9@zbuaiojň ,jn.dh.n j. ji'|ě i tÓ' ,e
š ajjidhau čt'ř b'l' .k.hn' ,lófuÍě 3ou.
|... ulpořódó4', 6 lo ' |ah@ou ú|úIi' ž.
tÓ frnoh'fl ,ořddaulúň ,,aňo|dlo hla!u,, .

V'hodfu.dl p|oházaló zkla jaý|t' ž. .o
do todoj. fu.l.lóřlý| náfle I|i shu,in'
hfajn. V ivl' j.ž a'nikó Md ?iiiňět'
ob'ani| Pflé !ýÓ |ihoúora,skj kruj přéd
hahlu.ňěýň a stř.doč.shjň hrujň'
Dfuhou shu?inu rvÓřI a..1h4 .,f@nané
hraj. ondfi,' ktohě v,cho.bslo,.Bkého,
sn4los|@.Bk.hó a Jih!ě.shého kfuj.' |zteré
j.h, n.|| shlpiB ý'ta.@dlr ! |oa 1960
činfun qodsldh. slabšl |.dě| .. !|.ch

7e!|ě ,. i.n či:|o LM s dalšin n6.!lo d už ýde fr.li . |.ddhci
'níň,h' Pr'ldl E, oiedýd4 ov súWdu Ú chrnutŇ!' '' Ř.hók
' doon.fi. h|.;i ;éči s"d.aň@'ký.h ÍunhtioaóÍn o @r1.lóř. j.I
bÓieun:- Zibi k z n@. dllay' hktou Mjl rud.ló|i o buda.
bv svizo|flul i?iih D.óci ild| zh(!frj i6||uhlo| v.|'!.h.

..Dltnl i. níil;š;aló - bí]í. | ' Ř.hóh - ak idild. ,ío 44k ruIl,.
lói; ahod;.;!!. a. !hol.' Ákú úá dobí. UbNdou d'I,! ?|o Po|'-
k.hnkhou óý;hfuu. zdkž! nán aa |od, abJ no.kló|i ň.h P|o fu'-
roaónl ú/@Íě dÓb|é pru@anl ?odn,nh'.,,

nějšlm svúj akťobltický ňod.l' chllpc. už agi n.dšcď prc t+
t.ckomodelářský spo.t !@pustl'

Ali 2ooo kulu st.vcbnic přip.lvil prc J.v.óč$ké mod.uřc
ú'tředíi md.l{iskýskladv P!az.. J. to sicc chýályhodné' d. ' '.
Do vČclkách !c iJróbv zcm slchla' oíy ta}. nevydi'l nápor všcch
iěch sl!(ú a Dinrani; Dotom, ncl{ou 'enoň 4.átcčnlcil výkonnl
mÓdeláii . úíiúloil i. icn oltzh l d.At hartus| kdy u' 3.šlou
,,!"yšší EomGli. do prcd.j.n dostatek.lelpoň zá}!'dnlhÓ mŇ}
rieiul L' KtEnovó

| to  DN.)cI 'N Í ČI NNosTI
N.n| úě.ld článku .'.h..I@dr ,ul

d odsoutht ?ol.dnl k/4j.' ?|Ó|Óž. ,odúlnhr
,b činfui n.iou zattfl jah ý edd .šua.
s|4n., n.hkd. h ,oúu' ž. I JLiha húýh,ťh
insl|uh|o|ú n.b'|} í.jfiÓflě|ně oblazoýón'.
Molklóřšké odbof! ! k|djlch budou ' 9,-
'l.ah! hodfucenl poúobně ýžnóňa,' a
ýř.dpok|ádéň.' ž. k n6pok,jl ' pouhin
-b.í.ú. ,a v.donl,.' él. dúhladr. !. iad
,jsl.tlkt zzdt , 2hodtui tu, ?oddtnht
a budou Jn.dal fuž@ýi' jak zhhal kplt
Óh.dno.@|' To ,]d,, 't.jnru nltou jdt ?|o
pfu,'!, t4h ?|o |úl.dnl hvj '

NaÍ fuhé 'áinos|l, ž. .Jv s.eafiu
ý'rua| Í.ku|é iol!|fu. hodfut' potl!. ,Isha.
nj.h žhu!.Ms|l,!by bod@ý .isk b'l fozdlkn .
přifr.i.hé !. srl.ň h .!úl.ži|osti a honrtG
l@at.lÍÓ'ti j.dvt|ixých hli|éril. 1.dnó '.
ó sn!ž.ní bod@é|@ znkl Žd pořuón| o.-
řéilj.h iÓutěž| d b 4cl.|4n. bodr a ot.řin!,
kt.?é nyn/ n.úfiěfiě @li.ňýjl e]h@. ú.
sl.db,' i kd'ž 3d. budou uvdž@ón' jako
j.dn, z hlaul.h |ul,|jú' N. .l/,hé 'trdn, p.h
budou ,9ýš.n' bod@. hodnot, za č1.n'
, h|oýžcIch' 4 to hod@ú^ln ýiich ?|^h|k.
kého l.|án!' To Mfl.nó, ž. 3. @ažuj.
o hodffid| dktakh 'ou,ěžl (pt!d!?odob"ě
ň.zíH,lbových), B h!.|ých býdoa,nt fiož.
fut' zbkálat b.d, i čk@é .kch ,ójqo-
ť).h a ,ý@ih@ých t|oužhú'

znlně,,é žňž^, . bÓí!@ó,l bu|tou qldtil
z,,'ně od !. t. 1961 a kfuišt| iBt|uk|Óři
; nich buno! ?ř.',ž inÍÓřfuoófi j,šú a ňě.
'lci dýbnu. :|.ii.h úč.I.h j. dál. zl.tšit
nodelóishÓ, ěin@'t' což k c efu nás .š4h'
hd,ž nd |oňto ýa3!ňr!'h.n fuehu pfa.u-

RuaotJ čBRNÝ' Úv slaaaffiu' oLPs

I{
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v ob.lobí r95?-r9óo j3m &filtérsky
naEhl a zhotoÝil sérn mdeláftkýó prc.
6rú, ieŽ j3en oh!čil zkrattou cRD a
poŤadovým člslm iýojq s'Dbol ''cRD..
jc Eod.lÁřlim d6tltcčúě aás a !e É+
ba i.i koňeDtovat. K.'dý nolý p'o6l
is.E naEN t.p!Ý. !o ověřen| ÝbuÚldtl
profi lu př.dchá& jI..lho.

obly9y prcílů cRD uvádltn n. obÍ. 1,
$uřadnie v taburce' Jak viďl., tt@ě
dvou los|.dnlch jd. véň& o DrcEly
s &loDoou odrclrcvou hEnou, j.. s. lišl od
6táE ch včiš1 Edál.nosd n.jvěéIho p!o.
bnud stř.dnl čá!y od nóběŽoé l'rÚy'

Tloušiky popboÝaných profilů cRD !.
pohybujl v .oe.zl 5-€% hlÓublry prcotu
Lzc i. t.dy použtt i Pro ni'ši Rc}nÓld-
9vó člsl. n.ž pŤlslušejl tat.gďii A-2.

Po}ud idc o Ýlaumosti' net m.zi prG'
6|y cRD ádný ''z!zračDý... Př.dgtáhji
Ýša& Ý.LEti .lob!ý p!Ůmč!, tzn. l,l0-ló5
fi.řin z 50 mctrů v klidnégt oÝzdušl.

| 3F;, ;,,,!iťi!'!,ííx|l,
(DozÝěděl i!.m s., žc Eod.tóri ž. sM-
p.!k! lét.il dokonc. ló5-r70 vt. ! ňod&
|cml j.nž má v třldlé prcfil cRD.4')

Prcaly ho prsld.ty ŽtoušGl ni nělo.
lik! bmotorcvých modcl.ch t'!u A.2'
Byly j.díoduch. konc.pc.| tsp z icdlo-
vého prt.nk! !l. l0-l5 lMi křldlo
i vodooh{ ocá!íl pl.ocb! ob.lé|n[.ového
waťu' íěkdy t. toncúm li.hob&íltovité
zúžmé; vepčd kildb v. vědh. p||padů
do ''v..; voP b.' %pěd. N! voP j'm
w|í větši.ou profi| 3 mďčtn '!ktiý6t'n
n.ž má p!o6| na lřidl.' L.tová ýÉha Dod..
lů u. Pohyboválr od {óo do 540 g. N. obr'
2 j. ob.6ý obry! z}ulebn|ch mod.lú
! ch...kcrl9rické roziitě.y'

UvÁdltn l ňod.l (ob!' 3)' n. }t.!ém
i!.m 'lo!šcl p.o6ly cRD.l2 s 13. T.nto
mod.l vJtdovrl lalokou lloBvorr, vy-
dÍž.l všst j.n 12 poku.ných tt.Íd n!
šňtř. ! plt sc 'omilo poddltnmzované
křldlo. Nl 3outěž. '. vůb.c n.hodil'

z vypozoroýÚých vlÁrnGí pro6lÚ
. klop.nou odtokovou hrMou (&t@ě
cRD l4 a l5) |z. v'aoďt urči!é ávě.y|

!) Mod.ty olatřcné profrly ' }lop.nou
odto}orcu hmnou n.byly tolit dtuvé na
zŤl.Du plošĎého zrdžcnl jlko nápt md.ly
l plofrly MvA-l23j G.359 . iin přIbuz-

obr' 2. chdraklafu|ih' aku|édch ho&h,
a-2

cpD-12

ŤÁDULXA soUŘADNIc PRoltLÚ '.cRD"

oool , '|1| ,'5"Il ó o |

..,ó|

'1,I
'.5.l

/r1
l0



b) Podle poátoÝúé (íikoli běŤeEé)
ÍDlé u.sao rychlosti většiny těcho úo-
delú' iež 'e Ý Děktefých připad{h sŽ ná.
padná (cRD-3)' lŽe us@vat' že došlo
k snlžol ce]koÝého odporu' a to Deigplše
vznik@, !.9P. prodlouž' túinálDl ňezné

Obt. 3. Zhuleb,n tu,kt rto proftr CRD-I2
d caD-rs

Obr.5. zh!!,b,t A-2 t Ptolkh CRD'g e
hřak a cRD-13 fu voP. Plocha h,ídla
28'3 d!,'' voP 5'4 dfr,; fuzqět| 1870 fiň;

dllk! 1010 nn

ž. 'c profily cRD l .ž 13 uldzaly vhod.é
pro b.notofoÝé mo.lely.

Po!l.<bl dv. z uv.dený.h prc6rů
(cRD.la! a 15) s. poněkud odlišujl od
přd.Šlý.h tvlrú i obl.ltl pou'i i jejich
.ri.dni čá.ý ňa't tuÝ. tÝar ,,s... oba prc-
fily jsm zkouš.l ná létlilc|tú třld. A.2
lei v létě' Dos.žmý p'úEěfrý č^s,24_
13o !Ťeřin z 50 net!ú a zejEéna stábilnll.t
Ý te.mi€ (bylo dosaženo !'.Iálcíoý
ti Bsi 3 kn . tíád létu 15 Éin') předčil
dúlova !'š.ch!a o.etáv&ú. zkušebnl
sasottídlo j. n. obr. 4á.b' Podle loýějšIch
poŽnat&ú je možoo g.tilDl obnud Ža<tni
části sti.<Lnl čáÍy profrlu mďiit'

Nal.o!€c j€št. sbvebni připom|nk.:
vóectny prcnly' lcdy i pro6ly uved.né
3.ri. cRD. isou veuft citlivé na oř €hé
dodržút ťvN nábě'íé hÍsy ! přc.lÍri
čÁ$ti' .im{$! Ea homl sttaně pÍofilu.
Podlc zkd.nosd nedopoNčuji Ýětšl Íoz-
tďc 'ebe! než /o ňm v křldl. o hloube
!óo mm a obdobDě prc iiné hloubl.y }il-
d.l' NeDozorcval isem zlcpšeíl wkonú
u mod.lú' icii.h2 př.dr Část křldls byl.

. 
po6ž.ng b.lsou nebo dýbou.

zA vYššÍ vÝ(oNY v řAĎAnsKU
I bu) z. ',dl@nlho haknalář. c.|o'táhkh

soulě'| a..óvoiln fladLr'hých h.d.láin
vý.h ň odbo|n6d o|ltlh.' .. řj klte@ali
o. ňd,., |'užl| r.lé !.2óa, h .o n.j!.tl1ň
spo|,@i|ň .jhonin. Uv.í.j ňuiú. Em|.
ny, dbJ .i z nalkh .ój.fun' hl.ř, flad
,aý!,iý' Mu.Ia4hou lid@ou |.,ublihu s 

"ě-kt.rls zdj.zd.h' ňohli ? pdfuě něL|.|!

Mbtt@sta, nototoot.h hod.l, lo.ll

Mil|i@'l't ,ohÚjdÚ.h ňod,I, a D.bt..

Mistuastot lodnkh $od.h, tleh.hi.

Mi'|r@hl ahrcba.i.h,.h nÓ.bln ý Bu.

M1 |o!'|ú r,.hlo n|.h a tádíú ř|,c,ý.h
lodnl.h no.]eb a Budapďti 22.-23' č.fund

MnýÓos|oí lolně lérajlc|ch d |ddiú n-
..njch úod.l', v Alagu Il'-l3' ýPnd

Mh||@ýa| au|oúod.lú. s.!h.d.h.fuá-

Mi't|@'|a| |'h@'.h na.l.I, a Búd,pď|i

Mb'tov'fu| r:ýchloltfi,.h U-fro|ldú a Bu-

obr.4a.b' Luajk| hřl. o s ptofl' cRD.14
(u hbř.E) a cRD.,s (@ Ldclch křldlc).
PIo'L.} fu honclrh hř|ďa ŠIoužl h ýňn.ň3
'9raóž4|,| hod.lu. 3lo/ o. o.dóI.fu'ti
2'5 až 3 ňň od hoňI 'tfanJ p|ofilý' Kř|.!]o
j. aaod,Mňkh, (ptofb CRD'I4 a cRD-
15) i E.onaich, klí.íl + 0"' how.5.)

,k rcuao

Ýrstvy' J.likož Ýíak mod.ly s profily
cB'D majl m.lou Dej.n kl.sád rycNostJ
al. i rycNost l.tu (dÓPřcdnou) - uv.'oýá.
no k A.2 3 iinýni pronly A 3t.jným ploš.
ni! atlžcnlm. j. plavděpodobnčiš| ž.
jde o důďéd.k vět.lho zalřiv.nl 'tiédn|
čá!y protlu g ťudÉ i větštho 3oučilitde

c) Úhel v (mei tetivou profilu s téčDoú
k. stŤe.tol čářc prcfilu v fulgtč odtotÓÝé
h.8y) ncnl vhodíé volit větš1 nc|2oi
neboť iinak docházl t pludrém! ur'lsru
odporu s hl5wé p'l. l. ol.bé změ'ě
tlopivého 6om6tu' čili k zholš.ll !odél.

zdůÍazňuii, že ýysvěd.úl úbyttu lde,ic|
i dopř€dné lychl6ti modelu ie pow. mojl
doÍměÍkou' i.ž n.d poďoŽ.na ádíými
objéktiwě zjištč!ýúi dúbzy. I kdť Éúž.
být ňybá' n@ěDl to úic ú !kut.čúos6

Bude vá ,c
. s) P. ú!|ř..!nlh. .ýbo|u Óry,ni,d..
LPz kčcl' ! Pollku or.hó,.t ,Plý'
fud.Ict'hi.,, Jorn,ol pt@i.l.Itr.ho frě-
'|čnlhu, v ba6ňl haí,owé obau 44
jc ,odtubnj otht6 tu.L14 1:1 ! ?oPnd
s|Nbt z fuld!|nl 9,!lohd ! Ío|og|dfhi'gzho ofu! aýl.I Ý ro n@. ..ló ,M4
;rhkiho lboíiMlh, t.|odld -K4ia 2,,
ia pnaÚ pohon. v dakkh čkk.h o'.
jllo! bk. lod. a au|ofubíI''

Nali fu.klóři shhail |'|o,ěLn. tbn'
n.jýad'.ji Lý,úfuu ' |okhýní fud.-
u|i end!. DIénr a ča!opi!,' e.@ Plánu
-Kaiid 2., i. l0 'loljch ' ti ' |ryřnó'ob.É
en! ,,áň.ho ň.s|č"|h -Mo&larz,,.
. G) v ziÍínl 'outě'i 'PohÁr Az@.
vého pobřGŽ|.. u měJt. Ni6 v. FÉnď
3rartoýtlo l08 ioutčžIclch 3 málýĎi
modcly na s!bu. Jd. o ryp ,,c.upe
d.Hiv.!.. ns l0 E gúy, . lltnž z.čl.
nám. létat i u nfu. Néil.pš| Úkony -
r. Sot.nso 471 ; 12. Verm 459 | 3.Blubs
455 !Ťďin - hou 'ouč{y z 5 lctůi 6..
řcné .mďiňM.. i. l20 !Ť'

. (l'z) sM| loň'k. šýétkk. cMs pto
ýo]né furl.I', upořónan. M podzia
! U99Š4k' b'lo 2' flkto R. Hce.Iz ěa.
t.d 870 vt, o ,othou I vr, td S, Carhb-
@ (870 ot.). EL..I i. - jak ,nóňo -
j.dn,ň ,. 6 loihh,.h ňi',d ýětd a fu.
totový.h fult.I.ch. v. oětfunl.h A.2 el.
úzíl I. sBíI',..,t (900ot.) p,..IG. Abde-
h4 (E?6 vr' ) ' o kdt. wahó.I.| R' vil-
k.W (900 .t') 9ř.ll ch' Mob.|8d
BEg !t,),

'ol írrreí
. (Pr) Titul př.bomlka RumÚ9k.
1960/ól zhkll l9l.tý 8ougtružnl& st.-
f&! Bicu z ButÚ.|ti' kt.ď lét.l 3 m.'
k rou &. 3ponovnlho l.r!dl! T!Ú!-201,
postl.nou podlc pllnu LM.

. (pl) Boj proti hluku o j.ho 'dbiún l.
n/p,uj. o 4uň',ět, a a dn'kdk. Ioho
fust. a ,nň,.h 3.fr!.h i 9Óč|t 'dhd,n
fu&ló|rl.ho l.tóní ! blí,holti Ób,da'
P|o hoú|d|?tt|' fiÓluéř'h'ch fubfn
z toho 1DpIýoá fuI.haa, úhbl - a!,.ši|
nčínný d l.hk' ,IMiě !ýÍ/hu.

o (3ň) J. pravděpo.lobíč mÁlo aámo'
že při loĎskéň lotastloftlnlm zcňč-
tře!.íl v chiu. 3e při zÁchraíných pM-
dch raŽMmenáli spo.toml l.tci' mod.-
lóři s .ldioamstéři. Nápř' v mě9lě
T.úuco (iižnl chile) úožňoval j*
diný l4leý nodcláF!!ďoasaté. 3c
gvou .satéBlou !ádiovou 3oúpravou
po cdých 14 díů naváděd l.tsdd při.
ttž.jlclch lomoc ná při!únt'

. (!n) srýdb LafIú, L.Íínťfudě fu-
ún f|n ,Bďtkké tr.b..' j.nž čl htÍlin-
'h.u oblanu /rž'td s@ělshýňi l.tci 9ř.d
nó,o|d Joši'ftk. Lu]tuaÍ.' v.Jkeé
Bakaý w.trkj.hi něfu.kjchkr.íkI pfu
td|Ó filÚ z@tfuíli fult.láři kniaeraa.
'h.hÓ.pa|á.. lionjln A' A. Ždalua.
M!h,|' kau ý6ně' u|outdn. d fu.l.lóři
'nifii 'ani lé,.jl boj@é scěn'.
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PtažšIt aubdodeláři plánujl B k|ol4! roh d'ři 3poú@n! po.t.
nik'' Nd .ahajdl s.zón' piipruý,jI a ,o!@in. b*;a ''Ko"iolaí
,ó!od,,' ht.|ý budr @ěř.nin naÚ.h fude|ú a soaěd'ně ,ro?agačnlB

y č?frd.í Ápo,ód4il krcik, .ó!od 'fř.bď P|ahr'' p|r !t@Ó-
ldl linúú iertnr iÚýth |ř|d

začó!k2; .ář!.b;de ýodk .huš@il . ?|.l\.!I:}ch zarodú u!pÓ-
řádán ''Ptébď cssR-' N.?|ih|d'l-li ý dÓýdkk nol!.lóřú' bun.
b?ořádón ýn jdho ?řébo| fri'ti|.

V i,nu j. fu uk"ačdl ýzó4' nd,M@áfu >,P!!@4! cfu

Př.la. k|úlar a pru?ric. budóu ača' @e|.j4ěn' ! LM i ! osld..
nln fla.d/fu\h.fi |ish! a n]dháIdáň|

U!?ěch ,ló@an'ch Eólodl| zó.i', I4.š..h ne,ich aubfrÓd.|á-
řkh' Dtáha v Pra.+Krh bud. pkd pruatn zóÚod, u,rN.M 'odk
fletinófadnkh p|.dpnn FEMA. ÁulonÓ.lla4k. hrru:]' pru::h.ho
hraje !| aohou d|óhu ! K|Zi .d uh|Adu p.opútÚ' voln. ..mň'
sd.h MAMK' Pruhd-nhb, P|dhd 3,ýl' Dob|Mkú 36' hl.|ý hĚ.
odPo1n fu aš.ch1' .!at,zr Úhoj|.l ý dutÓnobiloý.ho frodelóř!|ulTOMOBIL oaaa a

l }Ídy í 0 c .Ín

Kohýruhu 1. Po s KoČ I L, Ptdh!

Md'ol zn' JIPo se só'úm rot.čnlm šou.
pártďn si lonst.ukréf upravil. Přcvod
na zgdni nópdvu je tužcluvýhl ozubcnýni
koly v pomaru 2 : l. Na pastorku pievodu
'e pro rovnoňčúý chod motoru Da]isoÝán

sa' jc odlité zc ailuňinu a oDlli.oé
n.litty pÍo patky motoru, kutič&óvá b-
žiska Žsdni osy a pro přichycenl předni ná-

PředlÍ 
"dDrcýa lc z oRlové Dlm|ctv

! phpÁjcnými nábo'l p.o přcdnl iola, j.i
isou !.hyc.no pojhtkáni typu sťsc.'

Přld''tdld majl gÚňovéobručc ó 90mm
nožoýého tvaru 3 lmú běhouncm' Digkv
zc dÝou d'ú jgou Ířcdčny kuh.kovýn Io'-
ži8kcm EL ó a zojiltčny kcmi órcuby M

zad{| &o/d ňait digky obdobnét obruč.
jsou u l0o mň se 4mm běhob.m' Ň'
hřlddijsou poiišt.n! pdeň proti p@točc-
!r l uchy.en! mdct M 8. Disky jsou staže.
íy ri.mi šrcuby M3' (v LM 3/ó1 jsmc
otiskli ozlámcnll ilk jc možno tyto ob.uč.

Nldrt slcibo tlpu obsahu loo ccm j.
z mGáŽného plech! tl' 0'3 ňm' Přerušo.
vač pauvs by| PoFán v LM 8/1960'

Kal'/nr9 z€ slclných ]aminátú j. střl.
kÁna dvoBložkovÍn .poxydoýýn ]at.m;
k šÚi í. uchy.cna jen dvěm šrouby.

Mod€| ic oPad{ dtnhou z oc.lové

1...haichá .!atd: déIk.425 fiú' rceor
315 nn, fo,chol! vpředý l,q'!za.lu 145 úd;
oó''a 2800 kg. s notÓ.eŘ ] IPo 10 ccE do.
Mbujc nodcl průměrné lyc|úosti l50 ko/h'

D'sKY PRo RYcHLosTNí AUToMoBILY
v ninulém čht. LM nlbldli !r.'štt

.u!oĎod.|áil pomď pij zhotovsl pn.u-
ma|i& o prúměl.ch 60 až l20 lM olo
rychlost'I Dodcly' M€ziún byly vwinuty
zvlákni pn.umatiky pro pied't (vl.čmá)
kolat které j6ou u.žšl á l.hčl' Jat pro picdnl
t.* prc zadnl (hna<l) pnewtiky jsou jrt
vyzkouš.ry icdnotné dis&y pro vš(hny
p.ůněIy; iejich ná.íly otiJl.ujcm.' N+
označ.né mlry si upravt ta'dý modeuŤ
podl € pncumatiky' průD.ru hildctc á po.
u'itý.h upcvňov.clcb nauc. u zadnlch ko|
podl. kuž.l. hlscl osy. Na vůli vÝrobc.3c
ponecMi.Á i vnčjšl tvar djskú' Jáko natc.
riál dopÓručuj€m. duMloýou lolatinu'

Plo Př.d!l tola' volně otočná ía tluz.
Dých '.bo valivych ložisk.cb' '. vhodný
dnk podl. ob!. l. Dvoudilnv drsk i. na-
krcal.n pro tuličl@vé |ožisko 3 otvorm
t7 5 lm (vn.jšl í] 16 tMl štřka 5 nň)
' vyhovui. pro vš.ďmy lřidy lu(omobilo.
vý.h modclú. Ns @. jc drže haticli a to
ía pBýém kol.v.8hěru jlzdy 9l.vým á.
vÍch l na l.vén ko|. 3 prsvým zAvirem'
NcnátcJi záviÚ'fiy a ďk. prÓ lcvý zdvit,
j. možro Použh dtuhé m{ice jako za'lš.
ťovac{' obč pol@iny disku 'sou st!'sv
n.jméně ďeňi šrouby M] s. 'gpušt.nou
hlavou' Di9k i. gtřcd.n na kuli.kov.m lr.
ži8ku; použijcmFu brcneÝé pouŽ.tro' z!.
lisuj.De je do víitinl poloviny disku e měj.
št pÓlwinu n.sú.Ín.'

Pm z6díI tolct p.hě nákl]novaná na
h'aci o!.' použii.n. ďsku podlc ob!. 2'
kt.lý mú'c ÍÚt otvor 3 kuŽ.lovitost| !!i
l00 n.bo otvor vól@!ý. v obou přIpadcch

!ou'ijd. ž!.. p.tvé t l.ýé naricc í.tÉ
prctimaticc . mimoto múž.m. dbky ještě
la&Inovat' oM polovily dilku ilou rcWčž
st!Ženy nciĎéíč |Émi š oUby M]' oprctt
pÍcdnimu ňá adnl dist icšrě nrboi n!
vnitřni strÚ.l gby lob lépc dfžcla ía o!c.

Plo zad!ú (hn.cl) kolg jgou (cdy vhodné
pneM!!i&y' Dabl<kuté ý LM./ól ! dbky
podlc ob!' 2; p.o př.<lnl (vl.čoó) kola
pn.un.riky l.hčl a u,šl (iinď týa!.m
3hod.é 3. zadnÍmi dilky pod|. obr' 1).

-{t-

l '|EJLEPšÍ AUToM0DELÁŘ| |960
G) Piinášlm. př.hl.d n.jlcpšIch výkonů

.vrcpkých tutomobiloÝý€h mod.lářú
z členských gtótú FEMA' j.ž byly ust8v.-
ny běr'cm lofutého roku.

' Třída 1,5 .c4: l27 hňlh sďoňon'
svýcaskoi J2d Éul/' BurshÚdt, NsR;
l25 }'//' Abrálmson, sÝé.lgko.

Tiida 2'5 cM: 173 kúih z.t|.B|Íó^j
/6' Á'i, sko8lund j '56 é'l/, Abrslm.
son - vŠicbni Švédsko

Třldd 5 eh: 185 knlh zahnd. Šýý.^t.
Ško' 181 hň|h Fáu,ch, ŠvýeBkoj'Jso

Třidd l0 kn: 229 hdh.Ihofrfun.
Švédsko; 227 }ui' zahnd, svýáBko;
226 Áull stteÚ l stýcgsko.

v BRATrsLAvĚ oPĚT čINM
Po rcčnlm odsl..nl s. znoa hllí

8utomď.lářstý lÍou'.} v B.alislavě. Př.d.
gcdou ! současn. čIen€m alrtooodcláŤské.
ho odbofu při fuoto.iltické lekci Úv sÝ..
fuňu j. L. B.Dko ml', Urplřgtó l5,

No!Ý MoToR
zhotovili bmtři Boudnítové Ž MAMK
Praha.ňěsto pro mod.ly aut. Motol o ob-
$lllu 10 cm. obtál při zkouštóch a l€to3
bude laztouš.r pB&ticky M áÝodni
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RÁDlEM ŘÍzENÉ PLAcHETNIcE
(s) RáIlia.^é allád,i,n ia dá|k .úahujé nól. f,oú abo|ý frad...lóhrLi' ()d ]aňJhiho |okl |d,í' 2a.i,t' .t\hnpat t NsR oblibu no!ó

A"furÓrie fu',li,h ři.{ť|rh ?l|rh.||ic' ' i.]1: &l t i'. id si!,n.u'
Ntj].p' l! k loúufu li:clu o]li.1či!'ý 1čni lo|]} a.]|]ď 1270 n"n' jiJiž
tÓlik ,a]dJí ,lnné t]}]!' J\aý týba!.tý j.diuhaióhaa| d,ata|urcu,
jéž @b.já konní,llo ýanati eleA|ruýfu.o|k| s ?|o"tnn!fr 'ft!5ld

.L,o?ldclPlnfu| soltJ., ňu ndÍi fuo|u |funoýruaného nojúh.lnl.
k!a dél.e ýru,' 9aD\k,.fu, píojlžílějl |íik|á|' N.jhpl| lo,1\É' čdr

Z LODNI SKUPINY
N! bř.znoýé 3.hůzi últř.dnl gkupily lodltch tnod.lÁřů cssR

byl. prcj.dnáná úč.st čs' ..pť.zent!n!ú Da EÝropskétn mfutrovstvl
196l a schvá|eny t.mlny Ďólo.lnlch př.bo.ú.
. Eýropskébo mistovstvt lodnlch modelářú NAVIGA' |.Ó.aného
vc dn.(h Il. -lJ' 8. ól v Kárl-Marr-stadN, NDR' se zúčaíbl
ČssR v těchto t|idAch:
clsy s lod' šrcubcm 2,5 cm . Plschehic. ltIdy ,'M..
clúv s lod' í!o!b.n 5 cB . Plschebjc. úldy ,,to..
ČlÚy s lod. šfoub.m l0 c.m . Ráď.m řtzdó lodě . sláloFoÝý

d lychlosht ldÚ
Člwy i lct' wtuu 2'5 cm . týtlk.ty. obchodnI a voicnllé lod.
.II. Misllo$tÝt ČssR vc díech 2ó' a 27' 8' 6l v Hradci KrÁlové
s. zúčagrnl též závodĎlci z NDR' Pol,k!' Ma.ltska á sssR.
. Kiajský př.bor Pr.haděsto bud. uspořódán ll. ó' ólj infoř
ma.. podá J' vlk' Husit3ld 68J Prafu ll.
. K.ái8ký přcbo! v Hradci K!ólové bud. 14' 5. ól; infomlcé
podÓ J' K!au& R.slov. ó03' Hrad.c K..loÝé I. -1B.

ÚsTŘEDNÍ KURs RozHoDčÍcH
lodnlho modclářstvlbyl uspoiÁdán v P.aze
ve dn..h 24.-26' únols l9ó1pro 20 účss.
Ďlkú z cclé rcpubliky' Ncdostavili sc
po!z. zástupci ZÁpadočcského a Jihoč.s.
kého k.aie. HlaÝílň cIlcň kusu bylÓ od.
stranit nedostatek čgsoňčřič'l v lod. mo.
deláistvl a vryškolit ssmÓstátné oficiólrj
rozhodčl k!cř] jsou oPráýněíi řldil sou.
těžc. Ploto byls béhcm kulsu dúkladr.
oroblána DovÁ ňcziíárodrl Dráýidla
;,NAVIGA., podlc íi.hŽ se budou už

NovÍ RozHoDČI
l' F. ADbrož . Trcnčln
2. J. Bina - ceský Dub
3, F, Filip - Brno
4' z' Hladtý - Práho
5' M' Iarčič - st' Bolesláv
6- P. KormDnda - Usd n, L,
7. R. KÍištck . Ulank.
8' H. Knaurová . Hr.dec K!'
9, I, P.titlQ - B, Bysíla

l0' l' RákGnlk . Libcrcc

12. P' sicBfÍicd - Košicc
13. L. schinkc - B.no
14' F. Šubrt . Mlichovicc
15' E. Teígle| - vrcri!
16' Inž' z' ToňÁšek - Kolin
17' J. Trápl - chomutov

20' I. vodi.et - B.andýs n. L.

Doporučuicm. pořádltclůD soutěžl'
abý v'pživali ztušcĎosti těchto roŽhodčlch
s zÝali je n!své9outěž€ azóvody'

Podrobnó Et.vcb'ú . soutčžni prlvidll
vydá ještě Úv svzŽárúu tiskcÚ jáko přI.
ečtu á v dubou ji rozešle ÍoŽhodčim
i jcdnod]ýým kfai. výborúň' kdc bude mo.
dclóřůň t disDozici' od břczMt. r. budou
miEoto vy.házcr o!BáĎiŽačn], zpravodaj.
ské á sportovll podrobíé inform'cé v.
čtmáctideoiku''Pra.ovnik svaz.rú!..'

.JB.
Lodfl no.l.IóÍi o Brdn<bý n' L.' ht.řt

!í z lÓňšhého ni3|/fu't.'! cssR odn5lí
6 dbt/oýshých úul,1, n.naj! rlosud !la'tn|
.luňu. P?oto c.lou ziňý ňýýli ltavět hrd.I'
9|o k|ošn| ýzóa|.tona, N! sninh| j. iedd
, n.jowtabějškh' nóč.ln|h h|sbl 1iř| vot

llčéh l. ',n.fr.

ťť'\]\'oU '] 7,rnNnnuc'9ou . )
|adÉ'n n:!!Óu loJ !Óýaíll J' bJ|Il

nčb, Hun?ole|h} 26,Prdha 4' Mollel |ohó.
úiý e|.ktronatoř.ú 6 v otlódó tádioaá
a,aranna ! &ěnd |runŽistot! a j.dnor
.lehtaihoa 1L3l konýrukc. K. Ma.|a'
Lod ř 800 'hn dlrlhd a frá.j,]ah 3_4 k8'
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RADI oAKTIvN i znrwo ŘBN Í
15'  pobačo! '{Íú a asan ace zamořeného ptostoru

Pro LM pB. RND|' 1' KUBA'lM.ól 't' ýn' K. Goýudl.ld

Pokud jd. o v|iv ch.rattďÚ povtchu na gtupcň zeoř.nl, j.
znáDol ž. mohď vlc. ie posdŽen potch d.sf,ý n.ž Nadký.
Nejvhodněišl jsoú pok.hy oň}Ýát.lné (i8cut' 81)@)' v k!'dém
přlpadě j. d.lelo Ýtce zamoř.n !e.éD ob!ácc!ý ! Erstu Úbuchu.
vzhl.deÍtt k bohutnému prouděnl \ř'duchu pii Úbuchu a těsně
po [ěE ie nutno dbÁt fu řÁdné utč.nčnl všcch po4loÝacrch
owo.ů, p.ůzofů á průchodú' n.boť by fuhlo dojlt l k zaňo'm|
t'útoo6t1 v k.E.ch. v silnč .lcn ém . ŽalcaĎěném tetéou bud.
Žanoř.nt uduchu moh€m nuší n.' v tcréru roEéó ó holém'
'cjmóí! tb' &de 3. silně prÁší.

Při lromovém !ýbuchu ve vodil nÁd!ži, j€'.ru (plostč pod
vodou) vytvoř! 3e polokuloviý' &upovitý obbl.' z něhož p!šl r.-
dloa}dvnl détť' obahuj. ..dioa.ktiwú štěpné plodutty . id..li
o výbuch v nalýcb lroubkách l M.l. aktimt u!ky' v}t!žoé zc
dna' většina neutroíú rc Žach}d vc vo.lč . v Fuch rczpultčných
Ý. Ýodě' vytvořI s. radioisotoly' klcré spolu s. hěpnými frag.
ňenry způ9bi zÚoř6t vodý ýé v.likém prostoN.

Do udgtého ncbo zviřecÍbo těl. hiklil Í!ďoahi!Ť!t látky .lý-
cMllm nebo s potravou (Pti vědl..h ďvklch mohou zpúebit
ýř€dy a záněty)' Us.zuj| se i ná ĎecbJÁ!ě!ý.h Eú3t.ch rěl.' ze.
jňéla na oblič.ji (očij nosn| sliznicc, ú9ts), kku' !u&ou apod'

Radioáktjvnl zsořeni stroiú a přlstrojů nďn. na iciich výkon
piIDý účinck' J. však nutno j. dúkt.dně oči'iit.'poň lib.E, bff.
Ž|!cm apod' p!o.o' 8by í.by! nďo8ktlvitou z .žcnl udé, k.ďl
zÚnoř.!é 8trci. obďuhuil.

o pro!i}.ýé laďaci im.3i pověděli Ý př.dchozlcb l.epitol.cb.
och.no j. lÝisl{ na iDtsBitě zď.nl' spol.hlivý ic iň 2. r'š.ch
stran ob|o'.íý kryt' k'.!ý p.opu l při výbuchu i.n nčkolit d.!|.
lck r.jcdDotct. PM| pofuc při plonitavé !aď..i !. n.dl polky.
tovgt. sňěrcd.tný i. j.n lš.vňl obraz' který ukAž. gtupcň poško.
Ž.nl ži!Í.h o!gánú' v prvnl ř.dě jc ověm nutíé zjistit' 2d. vůbcc
t zamoř.nl doš|o' T.íto úkol ,. 3věře r.diačnltn plltzlÚll.
túň' labav.ným 3p..iólíltnl přlsrrojl (n.pt' do'iň.t!y .pod.)'
Pohybuj| 3e v ohrož.íéň úz.Íú ý ochreúých m$}Ách' v. sp.ci.!

cn obledch' přezúv!ách a v rutaviclch' Jé dúle,it., aby !aďo-
ltúhl láúy 'ehik]y do olganimu n.bo na povlch tč|.' P!ďo
.e ncsm| v Mořeném t.!énu touřn' ilst! 3cdat n.bo lehlt' oby-
čéjíé ob|éLy i. D!!lÓ $eov!t' desáktivovát.

Potr.viny cfu.nim. př.d zÚoř.nln db, žc ie balne do ochlM.
Dých obalů. Ne,vhodDější jsou ovšem konze.vi. Proni}avÁ lsciac.
kďm| goll)m) poEavinám D.vadI' neoějl být všJk ottdvsy
mďolktihimi |Á&2mí BRL (zkňrýé plo boiové r.dioahivnl
látly) !. sice rychle ózpadajl' u.y.hlit rcŽpgd všat nedoýed.Ec'
Zbýv{ j6 i.diná mo'nost - o&traňovat BRL z těta, potavin'
kfmiva, šatůJ zbr8nl a dáÝat jc !á jiná ÍÚstá' kde ndohou š&oďt'
Této čifuGÚ 3c iW d6ah|iaa a h'BÝai.há očnfu (! |iú'

Nei).dnoduššLn očislnyE proiú€dlem prc Člověk' jc koup.l;
od.vT s. d.!'kÚvujl v ňechlnických Prád.InÁch' odpJdovÁ voda
Gadioad!Ť') !e mud odvádět do zllAšokh imet nebo poušt.t
do ónokých mohubých vo.lí|ch tolú' kdc se ÍadioJkúvni Prvly
zř.ď a rozplynou. zMoicné vlicc sc dc\cl.tivu'I normÁlnttn 3plJ-
chovántn' budovry se omýlajl n.bo opnšuila oškmb.ýrjl. De$
a}dv.c. obyč.iných poř!Ýin ie obtl'nÁ. Poklmy v domaqoÍecn
(mléko' polévk!) j. nurno zničirt konzcf!"y iÁ.ln. oňýt a Pi.d
otďi.nlm zkon'rc|ovlt dosim.tr.m. ve v.lkých skládišuch potÍF
vin i. nutno Př.dcm učinit zvláŠtnl opaú.nl'zlbraňui|cl zMoieni'
vodu zr zamoř.ného úzcml lze pouŽlt jcn v lrlinlrn piIP.d.'
i4dré fhrcvaíou' 3 pou'ttn lpftiálnlho utá'.db. z&id!č ..
d.MktjEjl im rcdnl zdroi., voda v nÁdobÁch k ý.yt.j..

v.!k.ré .l6a}tivačnt Prá@ mohou provádět j.n ti, kt.ř| prc.lě.
l.li 6pcci.lnl škot.'ú a lurzy. Jou povinnl dbár ý..ch přllných
bc2p!č!6tDlch opadml ! 'tál. !. podrcbovst BobDl tontrcl.'

z uv.d.ného přcbl.du j. Žřcjmé' žc exi,tujc účinná ochreo
i ob!aÁ. prcd .romovýan pMám a účinkůtí atomových zbráít.
st.ině ialně 3. t$uil Ú&oly pfo sv!Žs.m a dalšl civilni dobro.
volné or$ zacc. PoznÚé n.bep..l j. n.b.zp.č| m.n.l ! prcd.
ltomvá připrsv6o9t i. i.díou 2 pá.l.ých zb.mll h.rou nú!.
ovlád.. b.z rczdjlu l.ddí obéM-

i!orl.rň... odpód Ú n..|.d!,I.I or.zly.
lbr. 'lí. r'Ápl D|ho !Á1l Bod.|.|. . ..t.

l' Prcč n.nt v úífunlm .rkd. doÍ.r.r fu.
..rlalu v aotl, tdy l. r.Fr...r.b.t

2. Prcč!.'.oudotudv'.od.ll||lon.!.víul.?
3' Prcč rtolt |..l.í ..rri rrřÓb.dcr.ho mod.|u

d Plošň.n| !.llriěnood6rm.e!t..únlb.lt'
' t . d r ed . l . í 'mn . l r r t . ?

!. Prcč hou mod.|.ř|r. Ír.y (!oúIr') $lv.l
l.zn. !rc| btr r m.|| í.' ř..'. ro'mlrý ?

€. P'óš n.nt dÓrud t.'r.!nr výrcb. noto!ú

'A'.m I v !nr.nlě| vthr.d.ú t ó.pěchúb

7. Př.ě n. Ýrc. p.prř! alr.|st.! *..'ý E

odlovtdó Ú.tředll Éod.l. .E.tr
1' Úíř.dnt nod.l{}.tý *bd (s.áiď't. 27'

Pnh!.v'nvhndy) j. zrrcbovÁn .lrlovrným
eýňr.Úch Č.b.

druhy jsou zbožl'n n..lolistrovýn' kd. nou č.{o

i6.' .by ffkoýov'lý hr&liÁl pó a' čF!í.d
n.ipozději do 15' lirroDrdu. Pozdě'i býlÁ zbožl
ry}@p.no ! n.l'. afuóit v'qp.dovÁ'ú do l.one

2' Pr Yýobu 'ilonoÚ.h ú''li é l}.br rFd.r

.klrd .Íú '. 9' Dóbné zbo'Í - Pnhr fuň.l(
r dirpÓ'l.l tů v.lta .hku ú Dlku'' Pt.dŇ.
kbd.m ,. klr. ..n.' rby k výrcb. vúb.c Entd
[lr' kluol Unl.d' mÓd.|' tllld ň. pt.d.DE-
Íou 9od.nn' obr&ru zbo'l, n.ňohl by Dř.vzlt
trtov. fuoátú vrfulÍ. Dorud E irké d.Dr.l
wsba' ri.rý by ň v.Žný ú'.ň.

rNÍlovcom Jrl k
'ř.ím. . dnÁD.nI Mvvs v loňto dr|.. {.dnl
r o tldóýén Íozí}.íl Mws' i.. D! '!Ťlii
vý6bnl lu'r.liu, ! ll.rcu Duv l .rcíl

R. cERNÝ' Úv sýd.fr!.oLPs

B.d!tc. LM dodóvÁ
U.Dolol..' nÍ.rlrb!.ých ďloló'oÍo!.tho

Fétu ňod.l.řó vr.ch odbor.ell i. - lrk zílno.
í.wÍ.&nou zr'.'ltod N ÍÁkolil. ýo.l.dnl.h l.t.

9|nď.1 .td!d .t6t.B..ou ldornoÍ ml.rillE
v.ňu :lDbo{'n nod.brú|.n] zr'i|tén' Flr.b prc
pól'1..hnlckd v'.bow !'ób.c' Urd.dn| bod.lrl.
*ý r|Jrd Prrh p|| rie př.k'rč
rl. nmoh| u.@ko]n roÍou.' Él.d.vký v .orrl.
ň.nfu mj v obj.bu 'bo''

G|Úl.lnl.kdvl.eckomdd.l.hký.h't.coví!k.'
l|.ry ji' |onl v :ÁH rcžpnov|l u
Uv sÝr:irmu o Fl'1.(hnicrf \'chdv. (vir !ó.
drcbn. v !M '111960)' doDofťu ov sn.mu

nÍ.rj{lo\'ch n.dolElkú' Po
ovčt.nl .iúc. v káil.h !o'Á(l|l uv svrlrňu
k'ol v Únoru o Ži.dnlnl nÁpnw přlno Di')jn.F

Ívo ji! ud.blo 'čkttlko!kr.!ú Óprd.nl k 'l.p'.nl
r dní pri'lbjlo' '. 'rděi., ,. c.lý koDll.t póblé
ňó l nod.$!rým l polý.ctdckýE ďt.!irr@
bud. koíc.n. vyt.|.í' PoeÁ ov|.n v n.jl.DlÍo
DtIDrdě n.imén. nčkolik mě có' n.' Ý noddrl.
ltých prcd.jnAch !|lyllt. hkto znÁného ',bohu'.l
- nmÁne' n.ÝlE..... u'poro'ivó'.l od'o.d.

3' c.ny D.|lý Dto mod.lltll.é Boiory jŇu vý|l.d.
k.ň l.|ltd.c. Ífuú.h nr|@b.iod'lch c.D. i.'

7' Dodrv}ý n]l.|mry r.viEi| D dorcd r. sssR'
,rr ,. znlno ' LM 2/ór' věií doďvh do,b
l.lo| v l.dnu . byly ' nl ÚFro,.ny piod.j'y' j.ž

v.do.l lkl.du A. MACHÁČEK

odpoví.tA Úv stB6fEu' odd' LPs
{, Mod.lÁřtl. pňd.iny obchodu dob' .p.ú'

zbo'l'n Ý laórmé době n.noú bil|d zí'obo.
vÁny' Bud..li obchoí Dsz brllu DtoúÝr.' bud.

' Po|ud ,d. o b8|'u, kkÉu zni' . přid|luj.

pli v|l|lň DíonM D.nl ho.no p..llvé zpň.o.
v.l rddý hlmol lrlš jlk by odeovldllo '.ho rv..
Uté. N.'1 túé prcvoDvú, l.' by bylr Éhofu
'jnti ezř.ž-lnl eléhÓ nno.ívl' KÓ'..tr. !..
rt.tá rnj. Dtlno tl'lriÍ b.ku v h.nol.ch.

5' otÁžk by ňěb !!.íÝně Žnll; Proč j. l(tidcl.ý
Ď.do*.l.l. lišl ? Př'či'r '. v rom, ž. zrdn '.diný
Úóbe - dlu'tFo IGRA (póýorh Púl
ó.Libx' P.UtÁ!ďi 'n'' v.d' l rob..) - ffil
Žtlan ú Ďo'.d@ué nno'El 'r..ké ň.do.u.
Er pďodÍdnlho dř.E b!.j. rcli. zl.D..nl Írw
j. j.dň1ú z t Úích úl.olÚ ob.hrdÚ Dsz'

ó' Mod.Iókké Yý*'jmé r v'loio
rdt (Boo, t|' l't' '.É!. .5. v.d' z' Hú.itr.)
Ddo púwdné A úrol vývoj r k'F. Dozdě'i uré
drcbu @rý.! .&i1 kwliElú Eooó' ufuých

94 Lprecrv ^aoorl{n
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ÁD[Ear  KLUBÚ
sTŘEDoČEsxÝ (R^l (t)

a LMX Roltory u P $yt nla.lnlL B Ruhl'
vr.blďrho 5ó3' Rozlo\y u Pnhy

lloMoR^vsxÝ KR^r (.)
. LMx P.|hřlňov! ÍÁé.lí1l. J' vondrÁlš soko.

oFRÁvTE sI
. LMx Šun!.rl| nÁČdnll. P' NoÍl.' Mrulďk.
5{. Po|u:.t]Ll: ]' Hm..El. vmfurov..' 5uň.

. LMI( '.!.6.r' n...'n| J. ,rrkovrlí l.ón.i

. LM* Ť.nv.tdt níe|nll l N
t: M' Jrío{ký|

'.l.v&n..7' TúvrlJ' o' '.b|dúcn' N'

pouÁnÁnrn sI
(uPÓN L.t..&óho ňod.t... ./ót

. xtIJI. v|aÍi t/l9óo' J' Hl.Í.k, v.íforc[ 4.
slmDdr. $ b sknÝdl|Ú Pohlo rcč' le57 r l9'3
Ó FEdL!. Fx|blvl '. Hnd.. K.r|' lI'

\"ÍnÉN^
. 4. Moior^loň 2'í eň z| ň|r|
Nr HÉud.2'. PirhFstnlnic.. {5fHno' pp
Mdollý.hrvé r|' z| no1' |ímonoior 220 v' J' vn.
.|' N.ludov. )re' D!b..'. .6 Polný kl.íon I
noror 2,t (n B! o, Skoktho 7t, B. BFric!.
o 47 z.b.h.ulý d.t' no.d' ',3 ccm zr n.lý Íolný

uibbrr 22, Kdrle a ar El. vrrL zn. Md.!r
l u|nÍohltor.m ! holor Mvvs !,! D' ''Hrcu.
dr. zlDobck.ho t0ó7. UÍl n' L' . '|0 Nový ÍolG
ronrl b' sn..r. nolor Mvvs u.' r' siíd'
M&o n ó'' o' olohouc'. 60 Motol vlirvrn ?,5

I' Fdd ch. u svÓbrdÁÍ'
ný la.Pnh! 9'. Úl Nrhn o!! hodinly Pob.dr zl
kvúru ncbo DrudAm l5o K(|' L' Pljlo|' ]llovÁ
33' Biňo'.32 lhriÉmÚlor zl noto! 1_3''.m
n.bÓ .rcdrň ' l?5 I(č|' z' T.ht't' Hutov. 5'
oDrvr' . !l M!|ý vyoreú.lový .l.lmmotor

9.Bhoxll'. ó. Ňlrrňkové hod
vhrv.í '' 9tlp' Mws ?,5 D' M
dov| 24r' A.pý' . Dyn0mi(ký hirrcÍÓn z!

lo' P' s' Mi.hdove.. !. vjrhé Éónlky Ahrt.
rAdi. l9'ó_l9'9 ! LM tÓ.. II-v' rl.bo d.t'
ňolor' l. sluRí'.u'JÁrcA P'lchov'. !7 Ro.nlký
v.& r l.chniir inlAd.rl l9'9_óo | '.|l.|T 5c

hotor '_ó.' cm (vlbv.n, Mws ',ó)' J- 'urol
Hndi.!. |'9' o' xrÍint' . !7. vliÚy ,'Pico.
vkh. .tltluknív' :r |lrdud I d{||N.nu ovll.
qln' n.bÓ pÉdrn F' subn' Lúú|o!| l' Píh}

NOZNE

. 63 N.m..ký mod.lAt che @ěňÓv.t č.mpny
i {robiovrt d' Adrcs: \í' ýdlbfuch. Rod.}ixh/
vo.t|'' c.o{!ryrul ,ó, DDR'. !9 Po| .ý nod.'
l l t . i . ha r .Áov r t
^1'Eioí odró![ ó. ul' Kotiúžki3o m' ''Pol!}t'
.60 Néň..d nod.bri cht.'I vF.ňdvÍ é.opny
. doDircwt ri' Ádrcty: BÍíhlrd Li.dtk.' B*lin

REuch.lír' 2ó; Rudo|f Hoímm' Noknlsr''
PÍ|iib. Nl 'I Hout Dovňlnn' Pdý(hlm llM'
sÍr!. dg Frj.'l. n! 9 | H*z Gúňl.n BoBt.l.s t.n.
dll, s.itllu4 l3l '' skink.' Bln.sbhídoí Aň

fr.h 54 | Di.t.r P&.hmnn' Ado!í/EtŽ!.b'' ti.up!
úl' 2'' DDR'o€r opávln notory' 'boloÝlh lu.
p.'roY. pill.y' pÁm!é pilky' lou

Č.íÓhÚíic 6ó, Moi' Buděiovř.'o Ú2 omňuij
úmto z'n!ob.h, '. !.nohu i.dnotliÝé odpdv.d&
v.!n ž-Áj.Ďcrm o R/c no.l.l TU.2R, uv.t.jnéný
v LM 1211960. !lÁn.k uv.ř'nln v LM' z' Tu..k'

Ét. n.kÓlib ra!!dlň.l.nún ňoddÁitrý.h rlubó

l 'H lÍ l . k Óp . '
diobíť Fdmhky do 30'.' 6l v rcdrrci' Pi.dpbL
néhÓ j. oh.Ený počdi á'.6cn]n, tr né' E n..
do*m.. n.EÚ'.h. j.dnodivé odp
sd.lE tdF.yI J'súÉrrú! (rl.bo Dod''BIlÚL!.
(Dl Farnl! A. Bóho, Nwé s(dlo u cbÚE' íEdtÍ).

Í

fl.
óhl. LM l95$-tc52. J' Novolný' z(olInÓu lo'
chomutov' . 17 lkltónky Az l2R' Rv l2?2o0o i
óénu ÁBc/l9ó0. R' Dhb3ú' &konoÍk. 2'
Pnh| u'. l3 MllĎfon I k.b.l.n + t'uchAí.' '

y'o' '' sin.l' Mkolln ól.
o' olohouc.. l0 B.d' aoto' EúÍ.Id l' ..m zr
tso. 'Jhrvl|.'. Holtnd Homd 0'93 Eň + 2 nlhÝ'
hbw..vtrý' ri|' vtru . ru'.l ! r20 Ke' N'!lt'
,uN||.Bu 20l'' T.plle.LrÚ|' . 20 Motoly'
Anr 2'' cm (F&ouný)z.60; v
l30; pmokndb ! b.d. ^I.o 7'5,'tfuúr" ' 250
K&| 'oloňéEou br|tu tL 7-lj nn -.rcnl. !y.
n.Í]í z. silon' ví!l.' d.t' rB.. rl' L' sv.tý'
Dt.véíe ., o. Jl.ln' . 2| Bl.lircnky (l2 rl) + 2
@('doň.a zr 2'o K.r n.b @.ntn ' nový
nolol Mws 2'5 D' nÝlon'vRu|i. b.|tu tl' ]l M'
z' BÍlk' P.h.kého 33'. Trutnov'. 2l P.illmr! +
MIlrť sl.ndEi Gt.Ueí.t a '.Él ptij|n. Ní.
b.2 .|.kuoÉk :. ó0! kdnill' bÍ.r' pt|,Imrt T.ír
b.: d.kto..k ({ rc'úv) a l50. b(ď' T..|r..
í(ovou vbrrou ! 23.' zvět|ovrcl ptl ol oFur
ó xó zr 4oot Íololrít Fk'Íe 4A nový z. ó9o
K..: dzn. Zhimi.d (i|oDi|ý' Do r..t.l.. LM'
. 2l cdobr|úv{ |l.l nod.| ! morcrcm v|ttvrn '
zr 1o0(o' s' Fhlr'lt' sNa ó. Phhr I0.. z NÓvý
d.r nororv.bn Mkh I (rov. vyroby) | tul lol

. 2! NotŤ ňotoÍ 2'! Rň :r l2o K.t' F' Budlrý'
ll' . '0 El.|rrcholoí

ž1v]']o Ý em oidnur l'0l hlo 2l0 v/2'l v
't 2'0 rc.' A' c.mrl. ul l. lnto{dÚ 11, PEM {'

d{{rhoDk@du
ó r 12 v r 40: rnlhu -N|l. DB
hLny do Di|N.2; É.dky sv.l. motoó !9'ó.l
l9'3 ' ňoloítúcl.é l'Jhý l 20 Kš' l skoor'
Ho tl39, Jrblo'.cn' N.. 27. K|ldl| Ýl.Íi Éé'
l95ó-l9ó0 a l40l nový nolor Mill.oJ' cm +
5 vdlll :r 2cro; ntnpl.tůy v hodet| '5o a 25o

xoÚPÉ
. 23 Indulč'l clvl! r b.n. noioo ALo' v' (ukl.
s*.dorluký l]''. 2l BrLu d' l_5 'm' K' voll
oss. Ub Hídi|t.' . lo P|rnrv D.kdý JAK lzR
n.bo llochd MB.llo' t B.k.ň' PllbÍm lv/l''
. l| vr.(hny kĎhy rutolr J8oú!| FÚil|lr' H'
Mou' zi'}ow 3óo' oÍl n' L' - Tmjc.'.3z r[.
n.k mrkN |údL R.2' P' Htj'mm' c.chovl 74'
lL.ň'. $ rGjhu ''Midrbnú .
Drc ňod.|y"' P. K.bon' Hotoúc. ó7c'. 34 D.L
moon n.nrdéii Fl é !'mby. v' Rtil&n, v..Á

llndn. Pt|É'oťn|17'PÍ'n| lo'. !0MÓtol L.ho
n.bo ̂ mr 2.5 .cm' '' KoNnlG PÓdhl| ó l]. Hoíin.
n. .' L'. 37 P|Án.k I Rhn' Dopil l.fitnllu r to'p..
doMrc.' I' s.dr. B.uro.ovr 32'' zl.|é Hory

H .  K r r l Ú v ó . . 30  LM  ] r7 l t 95 ' ;  LM3 .9 / l 9 ' a ;
z. Fryek' M.zi Ňkhi 2,

Pi.h.5. Jinoíjc.'.!oMdorslrír'3.ď 1''h'
.vl.ký' R' strdLí xovÁk*A 5l'' o' chofulov'
. .l Plln.l nú.ty tolp.dÓboe n.bo rři,nllu.
s' Tt.dB. L.!'hot l5'' . {2 M.kIN i ďldou
b.r:u. nod.ll|M' 9uny, nAby r .ó.n& l k.hí'
dlry |ůychto|i loď' Do r.d.lc. LM.. {s El.l.u'

tovú Bod.llnku DlDl]j pi|u, pl.nl.y n.lid' mrxd
TUil{' Bo.in.707' A' Ň!ir|' Dhlolt ur l0,

l.d.í ru!óÍ |. 'ourárrou E. o.ltt.íj oÍr.

uv.r.h.'l'. Dó'ó..!.lov'.!ř| |.dr...| č|rlo
!1..1 hr. Ldm .lov., NEUVEREINIME
ómrm.'|. l í.ňu' !.|Eu 't!ot.ny ru'óny

PozoRt F|.tl l.í ru!ó'y./0l
PRODEI

. l Arr' ňod.l . noiorcm vxrÝr
vtD[D 2'! Í lo0 K6' s' Ád,m.
PÉh. l0'. 2 Nod noto! sliň l'
P- s.(ú..k. Nr vrcLvc. 12' P!rh. ''. 3 Molor
stn l'3.cmI lo0 x&; ln,' íifirčku' v. s.jroE!

r5: Dd'ku 2i v/7t le a 20 K.!. A*- .1. Tomm,
vŠlŽ.BrÍrhv| P.l ' . 6 Nový d.! norcl ]'í c.m
I tu..l z. l20 Kč.. s' RoŽÚmý! rJ8.ow ]2'

Pnh.2'.0 Piii|mr. + vFll.č ÁÚr a ]4ol volný

Yéťon! sluh r 7o R&' A. Pol.!ný' Uj.ÓÝ lo, p,
N.dv.dr..,a 7 Morur D. o,7..n r vnult a lr0
xťl' j' Flú' ]. Hnd.c'l/vl' .3'.dnod.tÚon.
kow Dnih.š Í aDÓnt' tlu.hÁú.m + nÓ'Á du.
cbrtu T.!h zr tm Ks. B. B.n
D 'Túnov ' . 9Mo lo rMWsí ' ó . .mz r ' ] 0 j  I l k
ňiúnr. IuDy. 70| lk3.i|onu a 70;',kPdl.ť'

ň 9rl' Pod.blrd'. r0 vrdu.ho
K..' l' D'tkk' s.nofurby 2'7'. rl Mdýlouíruh
nr kon r 6ďÓŘ0 za óÚ K6' FÓlÚz||Ú' J' Lný.
Brn.ÚrA 79' Bmús!'. |2 Mo
t drcu! lňullzi r30Kfu' Dl"id. L.tnÁ 6ó'l' ch&
úiór.. rl Nos' zb.bnuty mol

tléh lóoó. Č' Tr.bovr. r. Tnnrilloóvý p|iilňiš
TR'2 b 230 K&' Inž M. Potorňý' Tr l. M.j. 12'

2'' .cm a l5o Kčt.
J.!bchr.' Ruóc.l54j po' J.dÓ!ru..'.l0 v&mÁ

r 30 K|!t řd.dllivÁ

LETEct(ÝMoDELÁÍ.vy.}r'Ií.'lčaě._vyd.vlsEFo!pofuD!.d!rmrdov.vy&nkl'FléÚp]d1y)!o'Pl!hr,,14idj!!!
;;L;|IHŠ-d._fuei*.PúrL"bl'ň'l.i5?.klďúi&eo':Ad!úú!EÉ.vyd.qkLF,|boúóMNo,Pohr|.NM|t6'\a!
.& ' i ' d3 ' . c .M !ý ] rh l ' ' o x& 'P t . dpLb . ÚME|u ( , t r t L ) , ' qoK t ' ' Ro : ! f uÉPo&ovdood
řá.i'ruó ii*&i"r'- l."y!d,ů" 

"'r.i.y 
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tromoIorú irbuciI AP ll n6.

z.lň.Vý t.ui.ln' Yoh'
dq, kr..t oD.r. mr^r&

'|r|úKY: řLtňód.tlb.u, lil.
H.ti., |(o!( ..., r{.d.r ai..

oÚldrd .!ro|.. Pro l.]ň9dr.

Ý l lÍÁ r dírldl r.nkn i 'óu Ý.
oý|.d.i* tý.9vín q&t.ň (rlt ň.'. 'Řnt .,nú..v|.. ..
ti '|)' N: .nlolq ]. Y l.tu l.ca l Flotňý.i n.ň.<rý.h m99..
|l. hr..ý dc í|n|lt|h. Ý.fu
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