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L.tošnl mezinárod!' model'iskou !ou.
É' Ljdové d.moklatrckých zc''l (III' roč.
nIk]l Ulpoiádát vnéz bňgl((ho Íočnlku
MMs vc vrchlabj - MoďaÉko' sout.ž sc
koDal. od 27' kvčtná do 3' če.vng n.l.tišti
ústřcdDtho acřotlubú ^{ořlosz (Ma-
cvlr Ónk.ntcg Honvédclmi szrv(Bé8 -

ó6.toto sua'r.-ul v Dunakeszl u BUda.
o.šu' zu.cstni|o \c jl \šdm reticsenra..
;kh d.užý.v - Čln0, ČsR, Ju8osláýic'
MadaGko, NDR, Rumunsko, ssSR _
t Dozorovalclé 2 !o|5kJ a BullDnkJ' Mimo
'outóž slarlÓvalo B-drU'stvo MJdarsta'

složc!Í č.. f.p.e..ítAěntho dřuž-
.rv. r Ins. J. schhdlcr - vcduucl; zaslou_
'ilý mstÍ sporlu z' Hugička - lqpÍ|nl
l' Hca . !e!l! Dozorcv.tcl' soutčži.lI
v Šoutá|.. včlron.i R' ČI'.k - modely
t oim' potroncm' R. Č.rry . volné
moi' moáclv; J' s|á..lky - rychloshl U.
moddy 3 ňotoÍ.m 2'5 ccmj s' Fial. -
.kÍobq!iďé U.modcly Gáto tatcgoric,c lé.
tala mtsto trysklvých U.ňod.lú v pnýlh
d!ou Ío.nlcIch).

MMs l95ó ukAŽála op.t Y]sokou útov.ň
l.t.ctého modclátgtvl z.mísoci.li''icrého
tábo!!' zvlA(č mi!ým přctvJp.Dlň bylo
Í adé Jrurltýo c|nslé l'dové lcpubliky'
N.ic.nnčjšlň pi'n$.m MMs 1956 byl
vlo} opěl du.h piátcl,tvl a dtužby' kt.Íý
vlódl m.zi všcmi zÚČsstn.nými dru'svy'
T.nto duch s. plojclil přáiehlou vzÁjcú.
nou pomocl všČch soutčžlclch . čilou vý-
m.nou zkuš.nostl spo.tovnlch' t.cbuic-'

orsanbace MMs l95ó byla vélni do.
brÁ, .ž na nětt.!é dlobnčjšl !c<!Ňta!ky
lccbíi.kého ncbo gpoíovniho .áŽu, kte.é
všlk bvly v€směs urcvnáíy tll.' ž. běhcnr
soutč'€ ncbyl Podón lni j.dcn protťst'

velkÁ pdč. by|a sUutěži !,:noýán! sc
!tr!ny oli.iálnlch madaských činit.lú'
Hn.d 'o přijczdu' 2'' května' piiial Ýe.
douc| delcg.(l pi.dscdn madlGkého p.í
lsmcnru souJJuh Rónai' dÍÚhy dcn pak
by|i pozváni l. pialc|Jtcm! pohovuÍu
pi.d3.dou oÍgJnuac. MoHosz p]k.
Kutik.m, klcrý svou poŽo.nost včnoýal
i celé 6o!!čži' Pii slavnoínlm zaháilĎl
soutěž. dn. 27' klětía pÍomluvil 'nimo
plk. Kuiiky i plimáto. hlavdho mčsta

slaÝíostnlho zako'čc sou.óže dne 3'
červíA sc mimo Piedscdya mlstopicdscdů
MoHosz a celého v€denl ús!ředního
..roklubu zúčasnjli i Žástupci řady budá.
pcšíských průDyslovy(h zá!o,lů' me/i
nldi i zsvodu KlemeÓrá Gotrwalda. ktlil
úča3tÍú&ům soutěžc odevzdali ulohin}oýé

d.Ň' P.ýá di druhtva dostala ja&o ccny
Íil6mé pobárv' dnýívo ČsR p.k 'eiÉ
stiIbÍíý pobÁl sv.zu bad'rlhé utlód.'.,
'sho n.iú,pčšněÉl zhŘničnl dtužgtvo'
vhé&vé ic.tnotliýých htc3orii d$tau
tombirowné b.t..iové a slťové Řdiopři.
jmoČ., dnz| fotolparAty ná kinofrlm a lřcrÍ
áktovkv 3 msdarsty motorck'všichni účosts
nlci 6outčžÓ dostali upomlnkoÝé Plsk.ty'

sDoďo!nl o.úb.h souté'. ul.ázd vc|kou
vyl;vnanost díÚ'stcv MsďÚsk' . csR'
o čcmž 3včdÓl ícp!Úný bodoýý rczď|.
Př!*v.p.niÍn souičž. bylo dÍužstvo cJíy'
kllré po soutéŽlch volnych mod.lú bylo
n' lř.tltn ňhtě,a r'ouzc nczd.rv l.!.golu
.ychloýnt.h U.modclú ie piipíavil o př}
tvopujlcl o n.č.k!ny u,péch. c.ll..m zkl..
mala dru'Ív. sssR 3 lu8oslávic, kdy'
u plvého 'c p(oj.vih zn!ěÓÁ ncryoít. po
po.drc|nI(h nc!{pě{lch a o.do,tgt.t tot.
uky, u druhého Pltncúogtátccnát.c}Úickl
Di'Drcvcno,t tb.z !.scrvnlch Dod.lú)'. 

Ďll. uvádhc srru.né pfc}'.d vó.ch
D.ti 9oul.'| (ko!.roril) MMs l95ó' v přl
irtcn all".t rM ý pgk jcšt. k sou(.'l

.vttl|m.l Žrlnlmc !c o nl podrobněji po
srráncc t.chnick. i spÓrtovúl l piin.ecme
též Ýýkrcay úspěšĎých E|odclt'

PRvÝ DEN soUTĚŽE 28. KVÉTNA

Bezúotolové líodcly A-2
Tobo dn. bylo ná dunatesztéjn lcdšti

žiÝo Ďcz!ryue brzo. sluícc, sotva vylúku-
jl.l íád obzor' ý.halo dlouh. srlny Žs pG
blhájlclmi modeláii kt.řI ,'prc u}lidDční..
zkuš.bntm stoit.m konEolov.li, zdl jc

v 5 h l0 miĎ d. rozlvčcui. ra.lš.t3 nad
st.rtovištěm á MMs l95ó jc ŽaháicDa.

osň modelářú 3 loňo.Ďlky 3. ř3dI
k váhové kontlolc a v ŽÁp.d už gi ! přidč.
lenou dvoijcl časoněřičů vo! migto gu.ttr'
K!ždý soutéži.i má svoii dvoji.i, tát'. Po
tont.ole déIky Šňúly (vlaýni) ňůž. ksždý
bělren púlhoďny odlrlrtovlt v okmžiku,

v prýéfu kol. jc ncjúspčšnějíí 'u8oslá.
Ýe. Glvleýski iebo' model na .ozhrsnt
letikě Ýc zmcnšcí{m ucsÁnl do,áN 18o
vt.iin' Jc těsně'jcD o 9 vt - př..l Fran.
ken z NDR, kt.rého jsúe poď. trcíií-
8ových letů pokládáli n iednoho z lirvo'
dtú' Náš soulúk a R@uí Bedó př.dvá.
ději dobrý plúměÍ svýcb Eodel'l.

Po druhéfu ko]c vcde F4nl(e' ktcÚ měl
muimú, sledován Špulá&cm- Gavlevski
podprůhěrným letem ko!či oá čtýrtém
misě Žá Madatem Róscrcm.

Ti €d srarry s. lét.iÍ jeŠtč přcd rcdmou
hodinou' sotolov (sssR) gic. ddáhuic
3l.oro 2'30,,.al. Di.dcbúz.jÍcl sl8bé l.ry ho
drŽl nl posřddn mlsé' Špuuk l&Á t&ně
pod ňaxim.m a ujlmá s. v.d.nl ll.dovó!
R&c.em t Gávl.vskim'

vc čtýrtém kolt si Špulúk !výň maxi
Dcň uD.vňu'c Ý.dcnt a zvětšuj. o dalšich
c.níýcL 14 vt íáskok pi.d dfuhým .
RóscÍcn. Toto kolo má již nózíaly 3hbšl
thcrÍ!}y . lzk spuhk zcel. sprÁvně sctl.
dil mod.l do u'šlch l.r!hů. vc .'vrtéň
kolc uké ýčtšiúe sourčžlctch hlcdulaÝhod.
něill mlsta prostalt' alc věGinou.hyb!ě-
nld Wsokou tlaýou' Ncvypls'ilo 5. |o
FrA.k.mu, RÓ!.rovl a Givhvskému' sko.
lÁclou .bybu při lt.íu dčlÁ sokolov,
rk.ý vylnul mod.l v ncjprudlIm vlclu'
b.Ž útlMu. Mólo Úcinná !ýškovýl (m.u
štlhloJt) a roŽhoÚplný nÓd.l dlvlj| Ýý.
ll.dct . 70 vl . loDcc íadčil nE tlob.é

v poďcdílm kol. ilou jlŽ !átÍné l.hké
th.ň ické záv 'nv '  J .dhč vš.k  spu lÁk .
siu Mh.hsi.n jich využili; olt.tnl 'ČĎ
podplÓmě.oými lcty, většinou v kr4a-
vých p.oudcch, 3i cclkový bodový gouč.|

ii' o mnoho n.zlcpšili'
T.t toDčl po oŠDré hodjoé .l.o !ouÉ'

kat.lofi. A-2 3 nÁskok.B 73 bodů v. prs
.pě.-h dsžsrýa ČsR'

J.} lét8u
vltěz k!t.so!i. v. Špúók Ečl !ic. pii

i.dnoE stsrllt .bšl vl.k' .l. jinat r.iz.
;'c lTilooul - Úoplk l.l.l t pi.N.d.m,
Ludné 6 vitézgtvl ji plnč zrlloužil' - Msd.r
Bóscr j. pomčrn. Íútdý' 9l. n.b.zpcčný

"ouD.t 
Lérrl s dávl.ou štčsl| ! mod.lcm

j.dioduché, čut. konc.pc.. - Čln6ký r..
ofu.ntalt slu Min.h,i.n po slobém zl-
i{úu .. v.Lúi dobie wpfuŇvsl. s ohlc-
dém n' malÓu zluš.logr bhoto Úladélto
nod.lář. i. j.ho !Ítlstčf,I úgpěch.m. -

N.jvÍc. 3mtly slsd mčl Nčmcc Frantc,
i.hož modcl léú gtÚdďdně 2,45,,' . Ru.
;un Bedón.ovládá dobřc taktiiu ]étáol. -

J' sokolov (sssR) sc nczbytn. Ďu,l na-
uc'r {,íov3t modcl na Ěňúi€ zl bždého
Doč$t ! tolé ýavé! Eodcly modernějši
iooc€Dc.' LétÁnr s miliíúlnl íycbloltl)
ják se;dá' ie ŽloŽÝykcm sovětských nodc-
lářů' kt €ii 3 € tÝldošljně.ltžl stdrých kolccp.
cí a i'laÁženi Dodclu do tlid!élro oÝ2dušt'

Pořidí dÍužst.v po l. 3ouQžntĎ dlu
1. ČsB 849; 2' Mada6ko ??ó; 3' c1Ď.

74oj 4. Jugosl.vi. ó50; 5. NDR 642;
6' Ruulko ól9; 7' sssB 5o7 bodÚ' .
M..bnkcB 593 boót'

í4 ó  ' . ' " " *v  MoDELÁR



DRtlHÝ DEN sou"rĚŽ E 29. K!'ÉTNA
Mo.l.Iy . g!ú. !'ohon.b (w.téffeld)

. -stelné časnč! j.to DiĎUlý den, byl. za-
t'i'.'. .lruhá soutěž pii idellnlfu Doéáí
prc lélán| hodelú na cumu'

T.Žko tyPovlt pÉdem' kdvž vétšmJ
mode]ú lérala pii lrenlngu j.n Íúlo pod
trt fuuty' Mltvej €vův a Benedekúv oakj přes .tyn mjnlry' IuEos|áýec N€1ié.ón
rěžIé h!varii piedešIy v.Čer(] lÚát zIom.;v
mp)]model.pi.es noc opnv a led st.'né
|aRo'Lman L| cFda! t.!nč pod tii Úiíuty'

Muhá v plvém l.ole doehuilB€n.dék
(Maď)! Ma!vcřv (sssR) á ndšči'ck,ic|'Ó'
ňod€l zc Žnačné výšky přisúvá po ]'45 .

vc druneh kol. ic anuacc téměi sl € ina.
viicbni ril |m€novan| dosáhuil ooé(;á'
úma' v lohlo st!{u pEskl Č|.io\l Dii
natóčcÍÚ !vazek. Použll náhÍádlihomodclu.
Ltcrý do,ál'l rcvn.' lujň.

Po rř.tlm Í.íu sl9|tuacc ,,zamlchald''.
tdyž odpadl dobí. lér.lld n'aN.j.v' 'ch;
nod.l mjrn. houp.l .ž do z.mě s Dlným
č.Jch zůÍÁvejl |.n B.ncd.k s ČlŽ.i' Ý!-
borně l.tlc| Ncšié jc ti.íj '.n o ll wďi.

ctvrtý Jrarr přinášl msxinrW Nith.-
rcvi (NDR), Nd|.ovi' Mltv.Evovi a Ču.
toýi' B(n.d.} dopllul n' zkrou!.nou
vý|ioý|u a rozhoup.ný model skončil lct
z. ll0 v1.řin' Poiadl sc oDét m.nl: Čtžck.
N.iié, MarvcJlv, Bcnedcr, Nnrhcr - poj
'l.dÍJ j.šté 9 pÍúhércm 2'4o' n! !t'

Lllcl. v páiém kolť bezp.čnýn m.xi.
m.m,ilklvd pro ašc dr!žÍvo d.l4' ccnné
vjtčzglvI' Nc!i. nlposlcd rcodstsíovll
!n 3 opllvou - á ták sko!.il .Ž ialÓ ĎÓ'
slcdtÍ' a. Ďěl opÍAvněnou nJd.ji nď 2.
núro' v posl...ln|m ko|c bylo dosáženo
m'xim Š.ýtr!l! pii čcn' piťdíihl M3ts
v.l.v B.ncd.k' l NiIll.I oiĎldll 4 mlsro'

J8t létslt

, vltěz bt.goric R' Člžck DÓI obvytdou
,lstotu 3ti.túj výkony obou modelů vv-
'ÚvnJné,  . J )y  p igs  ] | ]  minuty  -  M. tv . -
lcv']ý hlávnl nNdcl vy&azovJl mcntl vv-
kyvy, nč lébl iplČkov. i Dies 4 ml.
nuty' obJ moudv bvlv.vclmi oú.n'!. tť-
..né v\ak vlcc !!o vzhlc'j, ncŽ u.clovó -
Bcncdckúv dýÓupicvodový modcl mčl
vy|...n' ulz a dos.hov!lvJšck pie, Ioo m'
J. ).dno'juchý' vclmi účClně i.tenv -
Náth.r 2 NDR 5e z|.lš'l proti min;|vm
rotům' gle má 3tAlc vykyly' - Č|ňán Čl
LFda n'é| ccit.m dobrý pÍúmčr 2'42 ''

Pořrdt dluž3t.v Do 2' 6outěžolb dnu
l '  ČsR |74s j  2 '  M 'dsrsko l óoó i ] '  Čln!

1551 i  4 '  NDR l4ó5;5 '  Rumunsko l J8ó i
ó '  sssR l  ]82;7 '  JUgo l l áv|c  t ]oo  bodú'  -
Mgdarskcts lJ44 bodú-

TŘETÍ DEN soUTĚŽE 30. KVĚTNA
vo|né botoÍové ňodcly

Po vltěŽsvl v prvých dýou dn.ch jsn€
nastupovali do tl.tl Ťou!ěžc s nástokém
l43 bodú. Po..sI soutěži Dřálo i tentok.át'
Jú prl vychoJu 9lun(e; t.sné Do Datt
hoLlině (v. 4 h l0 min našcho č!iu) Úy|y

Boj začlná Ýclni ztuha' v p.vém kol.ic
celkem šeýkrár docilcno maxim:

Díuhé }Ó|Ó  j c  \c  7nhťĎl  sťjné uíbuř
n .ho bo|< '  Čcmy '  GUn lč ( Ius ' )  á  ! |u
M'ng{.o m3j| máx m5 v obou startcch!

L.btý činský nodel dosahuie při tie.
tim 3ťsrtu prť, kfulk} motolovf |el (9 q)
mlxlma á ,,ílnou dvojku.' ná9|edu|e
subbotin (sssR). za lnmŽ řou s malÝň
vtelino!ýo rczďleú ostltiú'

ctvné lolo !túášÍ sicc J,pouze.. 5 m!.
xim! al. cunič a LiU lÍňgaao b.i,ou

'v posl.dnín ÍaÍfu j. opčÍ Ý.lká úrcdl- s.srMt múEu z oMi možDvch- v D:-
lém stlnu uú niiš Čeroy kdlky;oor;vÝ
let (ll !1) 3 do,ábuie -|en'. 6 w Dies
nanmE' Alc vryllo to| l Dis dobríw-
}on @da6kého represcnůno Óraleňa
ztrevs K' c.mý dáBkh !4 vt.řin Dro
@šé družslvo' subboun v Doslc(l;m
leru b.| ,,ld.sák.. á zt!átou 70 vi '. o.jsu-

v réto kllesorx téměi n.nl Doía,.nvch:
vždyÍ po,lednl - N.mcc Till.i - na i..lj
měmý .s! pils 2,45,'.

Jgt létgrl
vlÍěz klt.goric R' Čc.ný dobrcu !pÓlu-

pracr ! Dír.m lponu v' HAjlch 5i
dvo,l| hloho 2 jLho zknš.nosÚ. N.icn
ýšsk !pohp.ác.' .l. př.d.všlm houž;v-
nstýtÉniDg mU dllyjilroruá k]id pii ýn-
tu a 2na|Bt lciÍzcnÍ ňod.lu do k.'.j.ho
poč*l' Léta| s notoEn AMÁ 2.5 ccm- -
M'd.rorddgb d.n přd soutě'í ňěl.EČ-
né pot'Žc sc zal.távAnh modelu a v .e|ó
lourěži proj.vÓv.l lchlou n.rvostu' -
rkro.Dtsli! te Liu-Min{-r.o 2 cinv na\
n.piekvlpil, i. ro pravd!, p.otor. rri,cho
!t.nd4ínI výtony pii cviČo{m l.tátri hvlv
vynikailc|' - Rumun Purie nás pi €kvap;l

rjili.mé va3orym !tE&rtcň. - subbo.
tin 2 sssR nd.tái sice špstoé, .lc j.ho
Ďod€l by v'žadoval v.tšl tozDětl ki|.ul
Jeho ron9tru}ce jé ie.cna v'c.! oNed.E
na llouz.vý n.Ž motorovy let. - JugoslÁ.ý.c (;ujč m.l dobrou !.yhtldku dobv.
íěkt..é Ž píých Í 9t, silíý ,'t]esák.. ;.
čtvrtém *aíu ňu vóa} zDú5ob ztráru
téméi60w.

Pořádí družst.v t'o 3. soutěžltb {r!u
l. ČsR2649;2' Madasko2492t 3. Óna

2429; 4. NDR 2294;5. RÚE,ko 2254:
ó .  sssR 22 l2 ;7 '  Jugo l lgv le  2204 bodú.  j
Madsr,kGB 2052 bodů

ČTyRT Ý DE N soUTÉŽ E !. čERVNA

Rycl'.lo3to| U.bod.ly. Eotony2;Eccň
Pii tom'o zavodě sc Frcjcv|t lnad jcdiný

nerlogtatct rechni(ké ořsanis.c (clé sou-
těžc. Původné UrČené starbvištč óa l.nL
sovéE hři.ti stadjonu Tó..kvés ncv"yhovo-
valo mJ|ými lozmčry g zálod byl lrorÓ
nr záuos ň.zln. sout' }omiŠ. pielo'cn na
zruŠcný t.nisový kud pob||Ž leliště Duna.
k.szi. Aviak i toto Ďkto bylo k.ba uDŘ.
vit oďez.nlm vétvI okolnlch stňmĎ

Nrha|. ii n4l.p!l ! kal"ioři' ,4 -.PřJUa' sP!/a}. RdÝ', sit Mia.h,iň'. Do!.ň a.ilá
ý hakEÓ|ii B. 'bva' B.a.d|h'(l'|eh. M úL,in '
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Madr$kJ praentdh, Ó ósh Lász!ó'

sislo sc to s' dcn pi.d 2áýodch. rudiž
ho'no{ tr.ninEu zahran'ťnlCh závod!lt.ů
'závod 

ry(hlosln|ch U.modclú se lronal
v oAtck odDÓlednc ! oČeldvlly 5e tuhé
bÓ;. mczi čs' reDícqcnbnEn sládkvň' mJ-
daakýE Be.kň a iugosláýským Freslcm.

Prvnl sartujc čllský rcpresrúdt sun8
Čen!.iuu' N.od,tsďoval svůi hlavn|
ani ň.hnlbl modcl píi 2ádídň z. tti po.
lusú s tlm odsunul sýoic d.už$vo, jin'k
dobí. pilpÍav.n.' naposl.dnÍ ňk@ v 'ou.
tě'i družst.v' .r6to k'tcgoric bylo i.dinou
lhbinou .Inského dru'5lv3' ačkou pii
lrcDnEový.h lct.ch dosahov3l sun8 ceng-
juns ťychlosti !ž 150 km/h'

Druhý sta.tuié nÁš slad}ý a z.znaFc-
nlvá rychlGt l78 &ňjh. Jc všlk přckoná!
Beckcm rychldtl 182 im/h,

vé druhém lÓl. sl.dký vyioýnáýá vý.
kon B.cka' zadm co Bcck snižuie lyclrlost
D. l80 bnjh' Také &jc*kii (sssR) a
FBl dogdhujl nižšl lychlolti r.ž v prvém

Rovnost lÝkonů sladk{ho a B.ďa jc
dúvod.m 'ciich p.čbvé piipráv'y prc tidl
,!!Í, av!'k obJ dos.hujl *einé rychlosi
l8l km/h. vltčzcm s. lcdy stáÝá Mádár
B.ck' kt.rý Eá lepšt p.úňět Ýš.ch 3rÚtú
. sl.dký zlsláÝÁ druhé nisto. ob! piiná.
š€il lvým dlužstýům slcjný počct bodů -
8l9. Čs' dru'*vo ,i tcdv ldúuie nú\kok
15? bodú př €d dÍužsrvcm m!ds6kým'

o tiedm nístě rczhoduje losl..lil ko]o,
ve kt€.ém GaieÝskii dos.búje rychlosti
t?5 . Ftesl 1?. km/h' Gajevskij j € ttetl
a Fr.sl .!vt.ý. Pátý je zorn (NDR) Íy.h.
lÓsti lói tm/h 2 dfuhébÓ kola' šestý
c.aoveanu (Ruň') l4o l.m/h a s€dmý
suíg Čens-jDg (Čina) 9 nllovou rych-

JAt létati

vitěz kategorie R' Beck mčl Ýedh jistý.h
sartú i ménč citlivý motor fu s.llzeDl á ták
|cho lety byly v.yrcvíané. - J. sladlý |é'al
s naDíoslou n*olou a i tdy' n.zvltězil,
numó !.ýŽdvibnout jelro t.kti.ký zpÚsob
!éráí1. Čs' dfužslvu šlo o to. nerisl@vat .
ud.žet bodový nfukok. Je jislé' že 2_3
ďičné lery těsně před soutčžl by byly
mnoho pomo}'y' - Dobry výkon mčl sG
vótský reDresenBnl Gaievslii. kkrý ziskal
alBpóň l;|lk bodů, žc to pomohlo sovčc
skému družstvu upevnit si páré mtsto' .
E Fr €sl létal vzhlcdcm ke svéEu velkému
mod.lu dobie, zcjnéná slafly býl' ibré.

Poř.dt dru&tev pÓ .l. 3outěžĎlm dúu

l' ČsR 34ó8j 2' Ma.lársko 3311] 3'
NDR,o l8 j  4 '  sssR 2s99 j  5 .  Ju8o l l áv i c
2982; 6' Rumunsko 2884i 7. Č'E 2429
bÓdů. - Madaóko.B 28ó2 bodú.

PÁTý DEN soUTČ.ŽB- 2. ČERVNA
Ahobstlcté U.óod.ly

Kdy' isme v sÓbotÚ odpolcdncoč.&ávali
9 nÁskok.m 15? bodú ze Ótyř miĎulých ka.
tc8orii zállá'cnI Ío!|cdn|ho \oÚGž'Jho
dnc MMs' nťtutili jgnc. jaké ncnllc
piekÝapcnt úm 2působl bodovacl 6bo.

st.dioí Tó..kvés, ktcď sc !o prdké
Í'růtrži měnil na chvlli v j9ďo' mčl tri.
6unu zaplněnou č.tĎýni diýáky' Ťel.
jako Fn ÍolbálovÉň zipĎc'

soutc' v lkrohicii zJhliuiť nlš rcÍ]rc.
s.n$nr Fialát když Rumun Arr|on plo
vadné řidtcl dráty odstoÚpi!. Po slabšlň
it'Íú odlérává náš Fi.la velňi dobřc
všcchnyobraty, j.n lct ía ádcch jc ml.nč
vlDiiý' sestavu ícdokoočil, ícboť moto.3c
Dři svidlích osňách 4sravil'. 

sovětikv r.plesenbnt M' vNllčeďo'
*áÍuil.i 9 jcdnoduchýň modcleň' pollá-
něĎi{il Eotor.m lvcbB - M'(h l, dělá
Dtlliš nalé A íále sc 2m.nšuj|ct obraty'
.lm,zllácl rychlost s h.varujc naro'ecpři

Ma.tar vas céza stcrtujc s francou2.
stým motoreň Microí 5 ccn na modelu
o vázc pies l kg' Po neÍvosn'b seÍupném
lťtu ma beŽvadné Biemctyl leŽatou osBu
vMk iiž o n$teiných kruzlch a táké dokof,-
čeni osňy nad hlavou neni !cjl.!šl' Při

Óňan seng Hulns-mns p'o špat!ě
sďlzmý mobr zn' ED 2'4ó ,,Ra*r.. při-
stává ;icd dokonČ€ním se,tavy. Dobře
zaléBlNěme Goutbiér' ktcÍý je po prÝéB
kÓle druhÝ' v' Kmoch z Ju8oslavie oá
defe&t na'výrkovcc a létá v Prvnim }ole
ien trlhy, aby ncpoškodiI mo.'lcl.

vc drubém kole zgldtá\j naš Fiala
ořcsnou. .le málo o.enčnou sestavu' když
ia i.t'. moto* sc uvĎlnilo piedrÍ v .o'
s|.bé lér.í Arilon, vasilčťnto a také
vas Gézovi tÓ ',ncÝyšlo.. áž do korcc.
zlept'l ý scn8 Húng.min g' Kmoch s mc
Jelťm háv.rcvá] . prctoŽe nemél nAhraónL
{ |). oiilravll druŽsNo JU8oslavi( o moho
bódl ďůspé.íé u'ÍýénÍ v druŽstve(h.

v Doíedrlm třetim sla.tu s. zlepsu,e
Arib;' íAš Filla ! d.ubýň modelem má

Č|nsk, /.?fes.úant Li( LÍi}gaao '|a uý.

ĎoiÍž. 3 molorem. Již.v solvratu ncid.
inoto! DrlýideIně, let na zádcc! j. íeklid-
ný, v ÍeŽ.tý(h osňdch p.k m.lor q)lnč
zh'dná' vasi|čcnko havlrol!| 3 vss9 Ucza
zkkávó práv. t.k Pori.bny poč.t bodú
k toňu' aby dopoňohl svcmu dÍuz9tvu

Nedost.tkeň sou!č'c v akrobacii byla
nesDornč nevyrovnanoí bodovlct komisc'
u krÚ{ se obicvová|y aŽ dvou{upňové
loŽdilv v oceňovánl iednotlivých 6gu.
'ráké io. 'é ncbvb Úslutc.něn. společná
instruktá' bodovacl lrcmis. á soutčžlclch,
DiisDéIo zietňé k tomu, Ž. do(lo k t8k
;ozJtlnému o(cnén| v'konu vaqsc á Fiály
(i kdvž iisté ncunynnč), ktcÍé rozhodlo
ó tesiem vnozstvt nádaĎkého dru*tv''

PÓslcdnl dcn MMs tedy zlamcíál plo
icdnotlivá dru'gtva toto vjnťJnÓ pořáď|
t Mádarsko 4I25; 2' cesko\loveísko
4119 i  3 .  NDR ]ó25;  4 '  Ru unsko ] !8] i
5 '  sŠsR ] l ] ] j  6 '  Jugos l J \  le  2032 i  7 '  c lna
274r bodú' - trtrd.ĎkeB 3]65 bodú'

ČcskosloýeÍskú,.'i.***" o.^*.
obsadiIo druhé misto' kdyz p.eddm po
cťlou soDtĚž bezpe.né Ýedlo. I tak vš.k
múŽeňc b]iÍ se svym Ulp|cheĎ zela spo.
lotťn'' ncbol neparríy bodoýJ Íozdll vúči
v(Azným Madlrům. til prvá ňElá . dvě
JrUhá (piitom 'edno se íein!m výron.ú
Játo vh.z) Ý )ednotlivích katť8on'ch dc
kMui!' že íaši lcp.esenranti čestné . od'
povédnč splnili svůj úkol.

vhě. hanlorie akruba|,lvol' Gé'a (Lý|@Ó) s kaýnánefr dfužsttd E|ió Eofud|hé"L
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ÚPLIÉ r.fsLED|{[ IIr. Ro{'. IÍEzrI.{RoDxÍ IÍODDLÁÍtsI(É
B.zňotofoÝé mod.ly

aouTňžr] l. AĎAnsI{Ú

{9
J€dnodiýé stáťty v. lteřinách 3

E I I
! ,8

2 3 4 5

I

2

3

ČsR
Špulút t62

130

120

180

t54

180

l l 8

t27

t76

180

t4a

180

166

180

94

177

t21

r42

l 0 l

849

176

740

ó50

?

D

JedíotliÝé stÚty ý. vr.řinácr!

;FF]I' 8 l

! ' ó

5

6

7

NDR

Bedó
sssR

1 ? l

141

99

180 
| 

u0

L37 121

t36 | r41

103

96

70

7A

1U

50

é642

ó l9

159 6159 67 593

Modc|y s 8uňovým pohon.ln

E l s te t " i . e "o
Jcdnodiýé stány Ýe vteřinÁch

2

180

180

!80

116

L52

t32

178

4

l |ČsR
cIž.k 180

l8o

180

124

176

l3 l

l7 l

I

I

I

I

L

I

I:11

180

180

1 1 0

180

r29

170

1E0

r8o | 900
2 | sssR

180 | E75

180 830
4 I N D R

Nutbcr 180 |  821
5 | Ó o !

] Či Či.d. 180 813

Budsi l80 7ó7

I Nďič !  7 t 0

Filchc! K. t21 l8o 140 151

volói nototové nodcly

3 s!át á jméío
.E rcpcgentanta 

-

5t

Jednodivé ltarty v. fi.řinách
g L
Ě | E

2

180

t77

180

180

180

l8o

140

31415

I

2

3

4

5

Ó

7

ČsB
Čdtrý 1E0 rEo I r80 180 900

86ó

E7ó

868

a44

830

429

O.drsh L 169 r 80  l l 8 0  i r E o

Ming-tao 180 180 156 180

Pui.. 148 t80 180 l8o

180  l l 2 4  l l 8 0G u i a  l l S O
sssR
subboÚn l ló7 r80 180 r23
NDR
Tilsc. 180 180 r80 I r49

160 l l0Kun I .  |  180 r80 | 708

Rychlo.ini U.Éoil.lý do 2'5 ccó

ČsR
sl.dký
sssR
GájeÝ!kij

NDR

9b",9*g

Mrdb."k";

I

2

J

4

5

6

7

182  l r E o

t?8 182

l73 ló9

167 t57

1 5 5  t 1 6 l

0 l,to

,

l8 l

t8 l

L75

L73

160

135

179'| r15

rE2: 810 b.

182 : E19 b.

175 : 7A7 b,

Ů3: 77a b,

16l  = 7Ub.

140 - 6il0 b.

l8o- 810 b,

') Po&áÍtl}á: rychlosr 200 km/h : 9oobodú

Alrobatlcla U-Eod.lv

*) Po6ám}.: 55o bodů poďc bodováni FAI :0(x) bodo

450

274

370

25

ta2

264

398

259

1?8

95

a2

t52

?57

189

t75

0

497 :8lt b.

398 :051b .  !

3?0 - m7 b.

rE9 - Sl2 b.

182 - 2e0 b.

82: 134 b.

o

257 279 | 307 - 503 b.

2. csR
3. NDR

- 4125 bodú

3625 bodů
?lE3 bodú

- 3133 bodú
6. Jug6lávi. 2982 bÓdúl]
?. Člna 2741 bo.lů)
PoŽnáo}q l) . t) : dEžstÝa bodovbr jr v. @éch r.t.gEil.&'
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MlsTRovsTVí EvRoPY v U.MoDELECH
zzáěátkeň kýčha s. konal v b.tgickém
blaÝdm něýě Bruselu sedmý ročnik trá-
ďč'Úho Žávodu upoutdných mod€lúl na-
zýaný',K.itcriM Eýrcpy...

PÓdrobDosti o áÝodu jsr. se do uá.

vč*y n€dovědčli; otiskuj.@ j.n ncjlcpši

Ry.hl6tsí U-Eod.ly ! ÉotoEo
do 25 ccE

l. BATTLo', ŠpÚčlsko - 2o2 tm/h
(moror supd Tis..)j 2. GIBBS, V, Bri-
taúie.200 km/h (caí.. NipPe' ; 3. JAR.
RY DESLOCES, Iiralcie - l?2 kmjh
(Jaíry sP.cial) j a' HUPPERTZ, Něm€cl.á
spol{ová .epublika . ló9 kfu/h (webQ
M.ch 1) j 5' GoRzlzÁj NsR, 1ó3 tn/h
(wcb.á Glo');6. HIE, Flancje - ló2 km/h
(!ýeb& G]o'); 7' CHAVAILLAZ, Švý-
.áBko - ló0 &D]h (su!.r TiB.c)'

Belaie - 72, j l0. c}IAvÁILLAz, Šyý6-

cell6 bylo hodloc$o v té.o k.t.gorii

T.ystové U-Eodcly

Tato katcso.ie ncbyla hodloccía, p.e
!ož€ 3e přihlfuil ien jcdiný soutěži.I .
FERNANDEZ' spanělsto - l.t.Íý d.sáN
ly.nloýi 2l0,8l8 tn/h.

T.amové lótÁnl n! l0 tm
l S,U EI-T, llol.ndsko - 5'4t";2. HO-

VARD, V. lJritrdnic - 5'47"j ?, UD-
MoNDs, v. BlÍlnlic - 5.50.'; 4' vÁN
DE DYK, tlolu'dsko . ó'40''.

( oBE'ÁzKÚM
v|.vo hahoř. !ídb. hÓland'h. |.lnfué

'nÓd.b]' vll!.nj sn.l|ú! úo|t.l' o:ruč j
''27'' ' i.,o'I.Jhl t.ÓJu

vl@o dol. (oki na 3íd) lp.nlkhé afuo.
bati.hé lno.lelr a Fe and.z|i! tryshoýý

yp|auo nahoř. k aielíck, zó,Ódn|h
Gibbl '. 'o'Úi ry.hlÓ,thhní núdél}' Na!.
člaaó|é buÍ!. ,ajlúar' žé R' Gibbš.ř.hav]
dhé l8' 12' 1955 f,eh|oý| 208 hh]h n..i.
nlifudnl /ehod cahošldóha ,J' Koťlho
(203,5 thih .e rln. I!. 9. 55) a hat, rych,
loýnl.h U-t]od?lú ' nobre'| Jd 2,5 Íň
(Tabllhu néznúřadnkh r.kodn'ďddbn.
P|4,.lě?odob"ě tto LM 8156 . ?azfi' |.d')

ypra.o doh j. Anslilan flo@d/d ý ýýfu
tanov1h úod.lh.

áttobatl.lé U-Do.lcly

UýódIm. prvýcL l0 výslcdků'
l. LECoMTE' Bclgic - 9l] bodúi

2, RIBGER, NS& - 874i 3. MATHEY,
svýcasko - 8ó5; 4' PATRIARCHE, ltť|-
Bic - 833;5' DB LA PLAZA' Špančhko.
9t? ; ó' GARclA' ŠPančlsko - 7sl;
7. HUMBERTJEAN, F.anci. - 78lj
BATTLo' ŠpaDčIsko - 742i 9. REKK,

UElstěli .!ťÚž3tev v. ''v€lté .cíě
E*op.tétro lťitcÍl6.'

l' Špuělsko - 5j 2. Něocctó sloltovÁ
rcpublika - 9; 3. Belgic - 9 j 4. Flscic -l I ;
5. R'tosko - ll tť. bodú.

' N3 dalštch Eústech byly v. Brit'$i.'
sÚcsko a Holáldsto.

Naši letciv Ho|andsku

ffiffi ťir*i,;xr;,r"m
'hýCh 5porla.Ii' brlo do5a:?4Ó ú'Pč.hu'

HrIJaltI' dllJ'i 1J Óko hodaaLili rkrcbrlii nr l,tadl. Trcffi' hk|ou Did1tdl
|Óud,uh K"houkh' v.lihi obd|l z|'hali bh}4!t Prfu]uh|é sa)L a I!;a, kh||Óudruh Knhou|lh' v.lihý obdi! z|'*ali bh|qk' Prfu]u|i|é sql' a llua' kh|
u,áinh ÚzoÚj xn"toh 2 hlodlo. hb.iho Ú ,aa!. Lýk.. prrflru Polohu pi |ola.Ít
Pádu Ó dÓhÓnau tíis.áil Ú ilaé bh:ho ll ! iilh!.)|d|h' Prd,Ób4ějll PaÍk Ó lékch.h
d,u ?řnúši !3' ěislo Křldelý|aýL

Nal. L'd'lai. buJr prde Ji4 zarqat řó4 prce?4nu' k|?fuu v'flnili holdnd|ll
,aodeláři' zonup@anl a'i t!'ri.eli n|adyn thlaýri'

o jejieh nÚd.|úh l2. xleÓbúné řici osi tato: EÓlandd,é hdj|.. oenk. oh|ibě fio.
deu ,olóštnkh kanýfuh4 d .!o|ú' jež iou !.lfri ?dlivě zTa.@ón'' Jikh bdé
ýlaýnrýi n?j'ou !šdk a n!h|.|'Lh pilýodďh néjl.pli'

vil],Ii j|n. zd. i něRolik voln'.h hiod.lú !ilulaihd' i.' dlh.Ú obýojn| k.^l'.
sn|ň.k jéd"ohÓ z tich ?řinállfr.' Rotoť' b/|/lnlk|i j'fu ?ohón'n' hotÓrh, o ob'ahu
5 ccd. Mladl hrléad | ňod.láři pialaalli ! iB?ěch.n i klr dknbdtkh,.h nod.h'
v.Iký zój.h ý.bB.fual ňÓd.l ! |l''k@ýú ?Óhon.4' hld' ý oldk n.pod,ři\r Ód.

z..dřilé a''td?.it holanrlshjch ňo.].Idřú' j., pi.dcha,.lo o|6|,ífu htúhéň,
dni' 4.&ýalo '. zójhd něh'lih ti'|c |tiodhn. vá.bv PIKRT
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HisÍo|i. jednoho sjczdového zó|ozku:

Další vítězství ostravských modelářů v Po|sku
,,J.stuž. lcvyhrajct., tsk ýái ncpulliE Žpáůy do cékoslc

řnsk.r bvb D6l.drú slova usměwÝého celntÁ fu fu{ičnrE
Dř..hodu i Čákém TěšIné' A p.& už 3. zv.dtá záÝors ! ceE pG
čctnÁ dcl€8lcc 6travlkých .vŽuEov3kých ňodclÁř'i i stiélcú
!. sÚmi t'lickými bedíič}Mi puštaEtt ! dalekohl.dy př.šla
k čcÚeĎobllé ávoř. M dtuhé st!!nč eostu'

Modeláli s. u t.!lo záj.zd upitEě rěšiu, gle {Ld.J bys na j..
jiclr tváři maťně pátsl po úgEčvu n.bo n.dšed. Poča3| bylo totiž
ldtjně .n.mod.I,{řsté.., pršclo 6 všicbni o.li M ňysli j.í j..lío :
ý|tj 'áýu.t k r sjÝdu sY.zrnu, }r.rý rclegÉfoýali .lo PÉhy:

Zaoa'ui.fu ý, ž. b iojurhónl frÓlIeII,řů z. s!a,ah/ o'tfuad
' nbdďóři pnkh. břdm. oryztisaa LPz o opok d o. s|alínosfó|tu
a,,,z!,.. T.nto Žóleéh uze'|fóň. e,oč6t l' sj.,du saazd u'

NERADoSTNÝ ZÁČ{TEK
v í.dčli 20' květná byb sutěž z.háj.@ velli glavúqtně: n!

l.tiště přlšlá Ý bllých unifor'úch hu dbá .lpcžctovcú ' po wtyčclú
vlajct l !Ýmčně odŽn.kú ! z&tiv odcóli Ýšichni fu JtErt p!ví1k!.
t.gori. A - větrcně' vfil.dky po pěri gtlltc.h d.byly pň íá3 přlu.
iúžové: i.lo pdni 3. MktilKry{ek zLPz opol.{864b')' druhý
byl slotnicky z. staLinosrÓdu (842) s tt.rl o3treÚtý c' Kužcl se
713,8 bodu. l. sýkora byl nl šBtém ňlstě . J' Dd!čk M osmém'
v t.to kat.Borii t.dy zvitězilo opol€ s 22ló,6 body př.d stllino.
8tódcm (1932,5 b) t osrnvou (1888,5 b')'

QÓ řtci k t.to katcsorii l vltčzstvi opolc bylo v.&ým přc&vapc.
bln. F!ÝoriteE byl stalinosródsrý skotni.ký, ktc.ý mčl ýčt.oň vy-
loké úrcvnč' o,tEvšt| 'n'u Ýýtony elp.Ž.tovců z. statino3.ódu,
3 nimi, soutčžt již několik lČt. Mod.lářc 2 opol. vĎak zn.li j.n
z polslý.h člsopisú' vcclku vě!rcnč ost.avských Eodelářú oproti

l.dý qhrála ostlava (18ó6,ó b) př.d staliíogródd (ló?2,2)

ýréto tai.goŤit ň.Li ortŘv!ú n.il.Ž9l yýbér a laté t!t.!ori. B
bYlá oeiožchlvějšI otáŽkou' Model vltčze Gluzy byl konstoov.n
podlé ňod.lu sóudruha Mužného (loňský čs' r€pr.scntánt M 3v.-
toýéE niltrcÝsrýl), i.ho letY byly bcz theloiký s iistě mu po.
nobro i to, ž. 6al dokÓfulé obě soupcřlci nužstvl:. Jeho Dciv.F
šiň to'kur.!t.m bYl scbest., kr.Ú byl tcntobát slrbš! a třetl
íústo mu ach!ánilo jen to, žé i€ho mo.lel trásně tloužc' Mod.lářL
z Pobl.a i.!o tol.ttiý ncw!žili zkuš.Ďogtl F' Gluzy. J.jic! mG
d.|y byly ast3.slých typů a lcměly vho<lné vltulc.

o|ózhd s!8! j. @šefi ?fu ,a|é fioll.L,ř. <In.' nejož.haaějlI a u.
.laišl.li '. j.j| h.ali|a n.bo .fuobeóal' j. |dto ko|to|n n..'y-
niil. Př.dloňlké sÝazty suEy uŽ ',doděláv!il.. . túé kválit!
oové lolské gúmy s. zho!šils, tat'. bylo dobř. vidčt čigré 3talry
j.D s tu&$kou nebo srarou polskou Bumou

]lloToR soUTĚŽ NE\'YERÁVÁ
PoJlcdnl kat.gorie motorcvý.h modelú sc opět ltala zálcžit@d

Gtr.vy (l|60,0 b'] pied sbLnogrodťň ílll5'9) a oPol.m
(445'5)' vÍčzcň sc $aI ostlowrý K' schcut.. (57,,4r pt.d R'
Kud.l&o Že st.lioorťódu (5599 a A' sz.wczykem Ž opol.
(Ja2,5)' J' NÓýák z o.lmw bvl pá(ý' I' Hošek šC,'ý. FsÝornm
k.t.roÍlc byt Kud.l}o, klďy lctat s on8lickýň mololkcm' .lc
n.nósita ís staťtu mu ,avinila haýárii a drubý staÍ ,,př.tÁlú...

o3tovštl volili taktiku ladčji néĎě vŤkonných, lle sí'dÓo $aF
tuil.Ich nolorů' Ncvýbodou bylo' že létali b.z č!6oÝačú . radčii
Ú 9 Ýt.iin chodu morÓru' jcn aby 'cpřckočili st!íov.Ďou hn-
íici' v.lmi jc udiÝilo, ž. noto'l.y ý oslrlvĚ Ptčlivč scřlz.né íl
13 vr.tin. v Polsku bčž.Iv 25 vtcřin. PolŠtl ňod.láři zag. nčli
ncspolcbiivé čdsov.č., kteié přetlhovaly až o 4 v!.ři!y.

SPLNÉNÝ ZÁvAzEK NENI vŠE
o(lavŠtl ívíkmovci tedy Evůi ŽáýEŽ.k č.!lně lplnill, zvltězili,

al. púvcm s výslcdky lpotojcni n.jsoú' chrěli př.krcčit hrtnio
''ooo bodú' Polštlmodoljii mčli Před utkánlm d.s* dnÚ gou!tř..
dé.l, ktcré však plně ncvr[žili g pro ncpřlzoivé poč!!l |.tali iď
dv! d'yj zbyt.k včnovtrli Btavbě modclú' NďimoddÁři icu větši'
íou se ,t..ými zsběhanýni motor&y, j.n goud.uh schcut..
v no(l oicd ouicz.lcnr ic]té Jokonťov'l ojnici'

souŘž bylá l'nsk Jobi. oÍgánbovánJ] o co2 rc jisté 4sloužili
zkuŠ.niňod.láii' !i už to bylhlavnl konisai sBnislawMcus n.bo
soortovn1 komisaři Pachltá' Pakiclewi.z, Buty, soBala ' Košňi.
.tir' Ncbyl podán jcdiný pro|cst. Potělila nás v.lkÁ úč.st divúků,
Žvláštěmládcž., bohužel ncbyli dost ukáznčnt 3 Plcdi sc na ltdrťu'

vc.lku moŽío řici, žÚ soutčž přin.sla své oÝo.c' ostťlvstým 9.
poLÝldiIy iciich n.dostilty, jichž si byli Ýědoni.lé třcb! j. 'óznč
odstMnit a piIšt' rck odv.toé ut&áni uká'e, jak kdo využil zlsf!-

I:'Gfuz! 2. sta|inos|ódu, klď! za:loužaě zvuězil. ka4orii ho.
d.lú s ew|fujn pohon.fr.

lo&ku byly konstrukčnč o třldu holšI' D6lšIm ncdostltt.m byla
nualét.nost moddú a u nčkrclých šPat!á volba zatáč.k pro vy.
uŽitl thermiky' Mod€láři Ž této porážky jistě ÝyvodI dúsl€dlq.
vžd}'ť o 6vých nedostatcich včděli, byli ía ně upozorňováni při
taždéE trcdi.8u, al. nic nc.lčLali 3 tat s. chyby opatowly' F!&-
t.m jc, žc v ostravě jsou dobré Yčtonč, hc.é létajl 2,30,,'

SPLNĚNÝ ZLATÝ oDzNAK
Druhá t.tČBori. ,,8Má&ú.. ltib sc ŽÁl.žito9tl ostrlvskýclr'

PrBÍ ÍÚsto siŇ obsáďl F. GluŽá u stslinogŤódu k.á'tým Yýko-
no 887,5 bodú, kt€rý trcmě prvnlho startu mčl všechíy ostatni
př.' 3 minury' vedl. toho měl ještě j.den staít sr€jnč úspčší!. a
tat spbil limit prc zlatý !ŤtonÁoltÍú odznak'

soudfúh Gl@á laŤúst.l me' ostrevskými mod.Iáři' pÍotožc
ors@vál v Čskogloýi:fuku a ý řádě ňodelářský.h soutěži létal Ža
óstnvu. DobÍá škota přineí. své ovoce. o!*lm k 6pěchu mu
l6tě n.mlou mč.ou Bmohla i dobrá mad!6l(á!t@' Ná druhóm
íú,t. sc ud9t F' K!šrov3l.ý (os7'o]' a nln Ď' sebŠt. (598.0
t ětýltý byl v. MtáŽ.k (580,4' všich.i tři z ost.avy. K.t.go.ii

Pohl.d do dťpd 'obk!.]l ito.l.lářú |i'i !Óuú.i ho|.Eori. A - be..
,|o|o|o.é hlodcl! A-2.

Ádolí KURA'
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Bude vós  za j  íma. . . .

. Noýý po]9ký seriově !ryrábčný mG
ro.€k PK.r, konstfutce s. GoBkóbo'
má obah 2,47 .cm, vrtánl l4,5 mm,
zdvih 15 mm, Ýáhu t50 s ! výkoĎ
02 t při 12 000 or/min' cena ootoltu

. 'iaá nd'ó pohhá ''doaa?ůIka'' ý
o.nač.na sGs.6' Tdno ho,orek foýa.
aili !a|ša.šri úo.leláři zualiBki d Gn'
bouŠki. Mó oblah 2,48..d a ročl
11000 Ó4nin. J. arčen ?rc u?Óltané

. v Bakoustu ýčnuii velkÓu pozoF
nost re. €ckému modclářstvi. Nedávno
Žildil l €tcckGmodelářs[ýklub,,Union(
v. vldni dllnu, vc tt.!é múžcnai €dnou
pr'Ňv4t 60 moJeláiů Ka)dé pracovnI
ÍÚýo ie dobřc tTbavťno '.lokoná|(

. Indiě|| nod.]óři' šdtuž.ňl ! ''Indía
AnÓÚrdelkÍ ÁŠrcid|íon,.' húji po'tže
š rudi@'ft ř|z.nl úad.]ú' do|,óž.tjfr
z UsA ncbo Angli.' zá,a.lý iou 2?,-
$b4' fo.d,lnoýl hliÚa|ihých nad',!-

. Do prcaramu lcrošíl xxl' .clo.
ýátni mod€láiské 8outěžc v Pohiu bu.
d. zařazcDa i k.leso.ic Ýčtroňů A.l,
kt.ró sc tam těšI značné oblibč.

. s n.unáljn 4'.dánln ujkonu no.
d.|óř!kjc]| fia|a+n ý.úýá oblibd no'
|Ó|hú néjhE,škh hubd|ýt. '!dké itÓkhó
Jnha, L,ťáb!j|.t Ňěroznó'"é iúto|hý
supi Ticřc 2,5 ďh' ,a|ala .|'ťób't
hotařh, o nalé,l obsÓhý. Jlou |o,rÓ|oÍ.
k' G 28 o Óbsahu a'5 eh a o 29 o Óblu.
hu 0'8 ďn' Druh, . ti.h j. ý'|db& v.
dlouý.4kh', ni.h. j..!na ]. utend 9rc

. Madarštl l.rečd ňodeláři se lctos
zúč.stnl svčtového ňodcuřského mjý
tlovstvl FÁI, kdc s. budou sn.žit rT-
užlt Žtušcnostl, lt.ré zkka|l nA MMs

. Z ho|o|hů'|!|dběfjch |Ý ska,diaa.
Oii, isou nej,íáh\š, ioŤké no|a/h'
'pa!íd Andaýn.< 1 cch a 2'5 .c,|'
v 3oučasn. .|Óbě ý ýa.uý n; n@hn
ňÓ|otkl 2'5 ífr ,éto značA!' hk6 bude
,n!t s,.ció|n| šaédlkó ložnha.

. Polstý fiodclář R. czajkoÝsld pG
ŠtaÝil pokusné bezmotorcv..lmokiidlo
t}!u J,delt''.' větroň má roŽpčtt
1040 ttm) hloubtu křIdla uprosticd
5?0 tfu, na koDcich 170 tM s D.onl
Bambino -?.

. N.jú.n!! kulilk@ó 1óžisha na ýětě
lJúbl ak.iÓÚá '|oI.ťnaý r|Ó nnnntÚnl
k,ličhdó |Ólika ! Birlu (sýýcdt'ko)'
Maj| a lj fun a 3 kdič*' b 0'4 Ml'

. (pt) N' A' Baba,ev' který je jed'ln
2 n€jstá.šlcb modeláiů v sssR á j €
autorcn čctných modelářských knih,
stavcbtúch Plánů a č]ánkú, dov!šuje
lctos 25 l.t své pláce' U prileŽit$d ro. .
hoto jubileg obd|zel ccnný dar od Úv
DOSAAF.
. (pt) Nu l.loš,11 ,outěži pokoiŤÚch
fur.an a NDR b,l Btalel n@' iÁrcdn|
t.ko|.! š hadel.d po|aženjn nikrc-
filňn. Jd. o tflónl ktu ý déke 10 fli-
,ur 40 .t.řií. vedlé toho b'lo běhfu
'out!ž. ífuakót dosaž.fu čBu 10 ni"ýt

lóR|.a ud.hlili ai n@l propozlcí. FAI,
hto|é Bnetníli číaýaěnú rcztti.lt.non ňo'
de!á|'l!a . hbdú !.|h! .Ió/B,d hnt.Eóti.

od ťoku 1u5 drsia,li ňdrla\kl kte.hí
hod.ló|i 222 ,ó|o.lnj.h a ,Edzi,á|oda'.h
ftko|de, Tjúno lj'l.dkaní la dÓ oli
! ý.t@oh fi.radle ,a čelo le|..kóho Úo.te.
|ófýla' Pa'ledné ti hed.ínúrcLlné |lkofuI!'
fr.dlo,.né FÁI 4a ýhýákni.' t|lio ,o.t.i/
flaďath!.h ,Úo.Jeló|@ éš|. !íac u?a,,ujú.

N. totho.h, ulpotidddnjch rohu 1953
4 nÁ' 9 Bfn., 'o zo.,óhili ,nadarsl! ho-
d.|á/i g ahraba|khý", li.,anlú ! n,a|l.ló|.
ýeé' odlkd'.ařós|li ! osobách Gé.ý vaý
'a, LólzIó BtL.ho d Gé,3 Eeeó|iho sku.
točnt Úailli teio hatechíe ].t..Řého no.
d.ld6|u. Nahotšíé' h..Izinán.hl ho.tť
lá6he prekh' a Mosk!. (1954)'ýaIo!íIí zó.
k!ý, p|. '|ebu ,rodel@, tiad.nj.h řl1.

Dnr i. a MÓďaBh! už 6 zo úžil'cl|
najsnoa špoftu ! úad.|áRta.' . htoých
prui dgajd ý .lobfu zrr'hi aj našín fu.I.ló-
ťon zo ý/.Ú|u|ia a B|n. d v|chlau (1953
o 1955). súlÓ: bn6 Eofuá|h' Lds,ló Kun,
R.zsó Búh, u'zló B.the, Nón,1ot Ró-

Bilanria r|Óterujrkh ued.iléfÓ.t|Úch ýi.
/ažI' ktotjch sa zúčaý,i|i ňada\ki ,1o.1ť
|ái od tohu 194E, k shu|očne aktlvna'
v |toch ?d?adoch *lťd.ili' 4r abfudilí
d|!hé . ra3 tř.th Bi.ýo. v ?iatich ,fei!.
hoch 'hkdlí 9 ?fuých, ! 2 d|uhých' ? ||.|lch '
1 š|!||é' 1 pídtc,3 šhý. B 2:ie.14e úi.s|d.

. Jozcf ERTL

IIYIIIII illOOILARSTllA lJ |lllAIARS|(U
PreÍI n.d!'!fun ozaóaí|a ň'datkó| tldč

i rc3hlr', že narIa|shé leteché mo.].!ót|oo
fu!fuje ! fuba|k. FAl na ýfuÚ friene'
To,o sh,toěné ?rzrruho.lné uňí.ý.tie do.
siahli frddlBhi flÓd.Iói '|vofunlfi Íaí]u
fredziiórodn'ch r.ko|d@. oh|d toho do-
siah|i aa mnohýrh ne.tzindnílný.h Pk|.-
ho.h futl ,fujrh, dÚhlch i k4kh ňný.

ces|a h |onuto |7lP4h* bol! č4|o ýnnú.
PNé úodelórlh. prean' B'Ótiadali rchu
1 aa Bk!a?ďťi. Nak&' nÓjnd !!ah ý ro.
ho.h 1920' ,Ishalo doL!.Ió6t!o fued.i nlá.
d.žou.ďhú ?Ó?alaúu.

v fuho.h 1930 začina o|gaai,jcid úodť
M|ý"d aJtrofenífu tzv.''aďohúžko|,'.
Ptócd sa Úlah zafr.riaýa lMši,ou no stao-
b4 klzóhot' N{hóf 'a objaili Úod4! ' gl-
ú@1n ?ohonoh a ?fedcho.I.a dnďn'.h fuť
chanichjch hotof@' pl'nfuj Úoto| (,raco.
va| na ýlaťenj udlch). Pfué nIhanické
fuodelr la ahjaýili a! rcku 1940. Roku 1930
sd otc.nifujú ?ful ofció]fie trcuh! d od'
ttd' 3a |qn|fujú aj n4rcdn| a ňedzinó-

Rahu 1938 bÓIo ! MadÓ/3h, 60 hÓ.la
IóBh,.h hfúŽhoa' zýdčíd nd dníÚúzitách
a i,,e|nó|och' h|otých o..Iúci'ni bali ?rqÍť
lan' najfrd!šakJaú|í'

Pfu' nófudnj a n.llzind|odnj |.ho|d dř
sidhol E|nó Hofuáth |ohu 1938 (dokrc,
4|žl 2a nórcdnlch a ? n.dzinóru|nlch |ť

Pt.l olabod.nl ý úadaRh, ňod.ló|i
,ezúčaýnili fua1:inÁ|o.In'.h Prekhoo r tieto
lni a.u5?o|iadali' D|uhá fl.taoá Úojn! !Ó
!ďk.j hliere :adrldld !!ýín ň.da$hého
hódalóBlld. Iba ýo rchu 1915, !úěasn. s aj-
s|aaboa kfuji4)' 'ačal ob|@'hj toznach
,klhých oÍball !po||u' 'a'no'|.in. aj nt
de]ó|itod' Pfu. douóý 9|étékr Á?oiadali

oJ rahu 1948! k.dy bol u!úrenj )MRB
(o|'záEr' Md7,a. R44Ió s2óÚa5é ' .a-
člna ,a podpary slfun' 4 !Ió.I! |ozúa.h
holl.láfs|la. Nd .el.h ú..nl MadadÚ sa
o'tló|4jú flodelófih. hnižh', o ktod.h sž
doýá.ajú č|.n@ia b.zplarfu v!e|k, doňá..
í zLhruiičaé úorlelóBk. na|.,ióI'.

obf@ský |o.kacl, f,od.|htac./4ňenal
tÓk !949l k.tl! la pfut.h@ , Ha)dús.a.
boŠŽu zúčasliili pfeteháři s@iéBhéhr ýa.u
Ó od@Ždali s,oje skúýtolti najfld. ýŇbe
t?|hdnjch ,"odel@ ' de|ondčnjh a t,sko-

Dlužstvo modc]á.oY ČImt.itudolci rcpublily Da toholočnci MMs v Mád.rlku (vid
r.poréž na s!!. l45 l49)'
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Zj ednodušené a urychlené

RADI()STANIC
4. Na lt.!éň tmitočtu a jatým výkG

oen májl !'1o stanice placovat' připadně
jiné techíické požádaÝky.

5' ozíačent Ínlsta, tde budou steice

K bodu l'; odpovědol operátéři při-
padně i iiné osoby, kte!é budou 3 jejich
souhlasem Povoieíé stalice obslubovai'
musÍ být k tomuto účelu odborĎě zpúso-

Jelikož j.le Ó stanicl, ktcrá íenl u.č.na
k dop.avě zpráv, stačl k protÁzjtú této
způsobilosti zvláštĎl vy9včdčenl vTdáné
zkušcbní lomisÍ pro .adiot€le3lafnl a ra.
diotele{oííl Žkoušky. Talové komfue 'soú
ziIzeny pti kla'!l.ých sprAvá.h !poiúvPrá.
ze, v Brně á v Brarislavé' zkušcbni komú.
!.ydá toto vysvčdč.nt, př$vědčlli 3e lii
zkoušcc' 'e uchlkč má znalosti . schop.
Dosti takovou stánjci obsluhov.t. vysvěd.
č€!l op.oýňuje ovšem icn k obsluze této
u.čité !!!nic €' vylllac| 3tanice k řizcn' fto.
delú Ietadel mohou vš6k obsluhov tlkó
v!.chny osoby, ktclé mlÍ iiÓ.'vyššl vy-
svédČent, vydané 5prÁvou 3poiů. ná př.
vYsvěd.€nl ladiotel €fonĎl nebo radiotcle.
grl|nl' Ncni nurno,sbyňél 'adarcl v!šÝčd.
cenl 'i2 v dobčpodáni Žddosti' Kc zkouš..
sc můžc piihlásit áž po udělerl povolerl.

K bodu 4'; MinisteBtýo spoiú budc ža.
dítclúĎ zanlž. uv€d.Ďých podmln.k při
dělovlt t''to kmito.ly:

.\ n,|20 Mr{' - s podEtnkou, ž.
'ádná enc.Eic nc!Íll být ýyzsiována vně
pÁsna rczložcného ná ]: 0,Ó 1; od st.Ďe

b) 40'6Eo MH' - 3 přlpust nou toleÉncl
:|' o,l .., a 9 podÍJnkou' 'c žádná en.rgic
ncsmÍ být vyzliovdíá vně pásm roŽiož.-
ného na + 0.2 % od stanovc!élro kmi|e

c) t32'250 MHz - g přIpustnou tolc.
rm.I :| 0J 91, a s podmtnkou, žc žádnó
cn.lgie n.sml být laŽliováná vĎě páŠma
112 132,5 MHz.

staĎ'ce mugl být vyb.veny vlnoúěrem -
nepůidFli o eliov. v.yrÁběnó zlřIzenl,
schvál €ná ministestlcm spojů n3 záklá.

Pro všechny uv.dcné kmitočly ňúže býl
žadltelúĎ, tteří o ro požádail' povoleno
též úoduloÝáol &oitočty 30'30'000 Hz'

Na l.mitočrcch 27J2o MHz . 40'ó80
MHz i. ÝýkÓn omezen jcn 6kutečnoq po.
třébou. v žádném Dilpádě ĎegÚl však pi.-
sahov.t l0vj f,a kmitočtu l32,25o MHz
budc loÝolován nejlTššl Ý'lrcn 1 w.

stanice ňíže být přcchodúě a na lcát.
kou dobu provobýána i n! iiných Íústcch
(ná !i. Při rúŽny.h árcd.ch á soutčžich
svazarmu á 'od') Trvalé ncbo dlouhodobé
přemistěni ie r'šak třcba odámit povolo-

zefrÍel
I  ng .  Pave l  B € n eš

PoV0L0VÁNí
VYsíLAcícH

(Pk) Dosavadní postup při pójednáván'
žádostí o povoleni vysj]ocích radioeletEie
kých stán'c k řlz.ni ňodelú htadel byl přl-
li! složi|ý. Trvalo často přjliš ďÓuho než
bvlo Dovolcni udělero a n€ž mohl žadátel
vilbd zač1t ,e 

"ivbou 
zařízeni' To nepii

spivalo pochopirelně - nehledé .ni k .úz-
ným obd'm t.chn(kého íáz! á Ďedostá!
ku potř.bných soúčáslek - k žádouclmu
rozšiř.ní modelář9kého 3portu' Mnoho
zájeĎcú dlouhé čckánl Žcelá odradilo.

PráÝě 2 řad radiových modcláiú náD
!.šakvyrústajl kád.y íadšeíýchodbornlkú'
v 2ájmu dalšlbo tozÝojc lctecko.ňodelái-
ské činlosli !řcdložil proto Usti€dni vý.
bor sv.zu pro spolupráci s .rmádou mi.
ni9tcsrvu 9pojú n.víh na podsratíé zied-
nodušenl a urychlc'l poÝolovacÍho řizenl.
MinistestÝo spojů i ost.tnl složky 2účast-
íěné ná povolovánl vy!ílaclch staric Ýyšly
sváz.lmu při prcjedĎÁvÁn| Dové úpmw
s plnim pochopcnrm vsttlc, Bylo .loho<t-
íuto postupov.t n'piIšté připodávánl žá.

l. zádosÍi o povolenl kc zilzeĎl ! pro.
vozovánl v}5thclch Íaďoclckfi.kých Ía-
nic k radiovéúu řlzcnl mo.lelů l.tadel ňo.
hou podávať org!íisacc i iedíodivt pii.

2. Žádosli ld.esováné ministcstvu !po-
iú, Žaslláii o.guisacc sváŽamu a prosticd-
nictvlň ptlslulné zák|ad'l organi'5cci pii.
slu.ntci svazilmu ekl.tariálu Uv sva.
zamu - oLPs, Prab 2 - Noýé Město,
sňečty 22'

3. Budclj žádo$ úplná, postoupl ji Uv
svazámu 3e svýň dopofučentm přlmo

4. Mirhrcretrc spoiůtydá po !řczkou.
mánl úd.iú povolcDl' jehož oÍi8iíál zašlé
pi|mo Žad.tcl' á opi, zašlc na !édoFJ též
sck.lsriAru Uv sv.zcrňu.

5' za káždou povoleíou stlri.i se bu.
dou platit telétomÚikačd poplatty ve

obdobně s. bude postupoý.t též při
žádostc.h o povolenl vygilaclch stani.
k .ádiovéEu řlzÚt modelú aúomobilú !
loď.

orsanisace i jcdnotlivci zasl!áil '.dGti
sekretariátu Uv svazarhu ve dvou who.
tovenl€h' Žád@t muď obMhoÝat t}to

1. PiŠné 0ŽĎáč6I a sdrcsÚ žád!tcl.'
Jeti ž.darelcm olgánislc.. muí v žádoýi
navrhnout též odpově.lného operarér.i
ieli &dateleň Fťúotlivec' jc zároÝeň
táké odpovědným opeÍa!é.cň' U odpo.
Ýědného ole.stérg je nutno uvé6t kro6.
iména a přljmeií též datum r@zcnr' státli
přblušnost. bydtGtě á zaměstnánl.

2' o kolik srmic se,ádá'
3' Popi9 9teic a jeiich zapojoÝacl vzots

.e (nebude třcba u t''!oÝě gchvál.Ťých
st.!ic' jcjichž ýýroba á p.odcj sc pii!.a-

v kvělnovéfu člsle LM se objeÝila
smutná zpráva o smÍi iDg. Ferdilanda
Němc., jednoho z nejsta!ši.h píacov-
njko našeho spoltovniho letectvi.

Máme nyíl za ne.adostnou povin-
nost oznámit 3ko! iiného, Ýelmi 2a.
sloúžilého ]€tcc&ého průkolnika, ing'
Pavlá Bencš€. Dnc 4. ěervná 1956 isde
se 9 ntň rczloučlli Ý pražskéú k.efu.-

Naše ncjml5dší lete.M 3enerá. € zú
inp' Be!.íe Diedevšh jako lutora vcl-
ď zallruvvitr knjh' Jeho ,,sv.r l.ii-
del..' obi €mé dvousvaztové dilo z ro-
ku 1949 ie dÓdnes cncyklÓpediÍ svčtÓ-
vého vývojc lere.tvi, iakou se ncmúže
chlubit EíÓhÁ jiná zcmě' se steinou
plli vypracoval a!to. i dč|iny všcch dG
právn.lch pro:třcdlů. k!ťré pod ná.
zvcm.'clověk překonává píoslor a
črí 'vy t |y  v  minu lém Í.cc .  A  prÁvé lc -
ros vyaL pollednl ieho kniha, ,,Nale
pdnl kildlá'.. V nl lpřimně a proltě
vyprávl' iak pÓzíbl piťd mnohá lcty
pdt po.ólky lctcLlvl' iJk si l.lcctvI
zaň]loval' j.k se prcbo)ovávál sc svyn
druhy & pozrÁn| a &onečně iak zaěal
sám sc svýú ptitďeB iĎ8' Milosbvcn
H'jnem kolst.uovl| á stavčt letddla'
Přečtčte si ji,9tojl Ža to!

Dozvjte s. jak u nás z!číÓalo modc-
lářsÍvlj u jcho kolébty s!ál práýě Pavci
Bcnc!, ltcrý vy,j{l v roec l9ll pllíučku
,,^todcly lcrsucl'.' Pavla BťnC!ť íalcz.
ncde v rccc 19lJ mczi základ!Lťli
,,ČeskÓho aviátickÉho klubu.., sdfuŽu.
jlctho všcchÓy mlcdé ! sktivnl Žáicmcc
o núrodui lct(.tvl. A koícč!ě po osvo.
bozcn| vro.e l9l9, z*ládÁ spolu s ně.
kolikt druby )ctcký Žáýod Aviaj tu
sl'vnou Avii' icjiž jňéno zná jcště dns
c.lý uvé!' zdcvznikly vlcchnyty sltrvn.
drinopbnllly org'nálnl konccP.C BH
(Bc!cš-H.in), krcré vltěŽily vc sPortov.
nt.h zÁÝod.cl] ve dýa.átý.h lctech'
i lychlé a obťr1né s|llr.čky našcho vo.
jcn1kého l.Ícct!'l' Dobrá tr!dicl zna.ky
BH pokíačovo|. pozdčji i v závo'jě
l,Íágs, kamob. konýrukléři piššli ý ÍG
cc l9]o á !ryýrcholila, l.dyž 9c ing' Bc.
f,.( 3ríl šéfkonstrukté.eE záýodu Bc-
ncřMráz v clocni' v .occ l9]5' v lc-
tcckén světě sc objevila nová znáčka
,,Be.. á ta značila vždy vÍ.hol vc výkc
nech l €hkých sportovnlch letádel'
zvláštč úodcláři dobře ŽnljÍ ,,Bcty..,
,,Bibi.. á jejich rúzné variÚty, které
dobývlly prc ngši vlaý fuohé fupčchy

válka přerušilá mohutný rozmlch
BenešoÝy prá.e. Á po válcc ji !ž nikdy
nemohl plnou stlou rozvinout Ncpo_
choDcnl udl á na}oncc i íeňoc mu
v tóm z'bBnlly' A tck 5c ing' Btnci
chopil pcro, kterym po ccl! ra létl
fustrné vládla předával 5vé picboh5té
Žkuš@olti nlldým. Je škoda, že jich
nemohl piedát vlc.'

Pii jcho odchodu si znovu muíne
uvědomit, ž€ nám odctl'€ji neien p.ů.
koDnlci Íášeho letectYi' ále i lidé, kt€řl
bif,ám méli sloužit Ža vŽor svou plli,
nadšenln' obétavosÚ znalostmi l
onim vččně mladýD lrúkopnickým
elánem, který' iak se zdá, fuohdy .hybi
n.šI dricšli letecké čimosti.

václd! NĚMEčEK

j%c. o rudiefr ř!,ené fude|r upržoňtjň. ad to' ž.. příšltfr č|,I, LM oti'hifi.

člóa.k o zkušdos'ech z Íadi@. labofu|oř. Modélářshého tbLMn.h4 a uýaoj@ého stř.-

dbhd sv@amu ! Bně'
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/ÚEL zJ,,rz*,t
zE  sTAVBY AKRoBAT!  cKÝcH MoDELÚ
sLjfi č|ónh.a b'ch tád ponÓhl @d?Mrún' l.h]nis dkfoba.ii s upu.
o")ni nod.lý. Drna|.á ý, že ?ii ,Pú,n,én 'pú.abu ýó|. ,e Pri dwh!
hdl.|iálo!.h zaiikěn' sýuafru inl. rtrýd,?nle ry.hk k .riln ujho4ún
|aM ! |é|o har.gofii' U1ódn ý. zhuš.fus|i ý ýRboa ahrcbÓ|khj.h

ňodefu a '|.@ófi,d !e!|@.

Motol ulevňuji D. dýa
nosniky ! tv.dého dř.va,
prui.zu lsi 12x12 lM
Gro moto! 6,3cú), kt€.é
prcBňuji do dÝou přépá-
ž.k 2e sihé překljŽky.Me
á nosí]Ly motorového
lož. umistlrn též nÁdr'.

př6né t let byl trhaný. Též se stáválo, 'e
model se Př1čně rczkolébsl v rcvném leN'

Jsu.li moror. nád.Ž a víule 'Pol.hljvé
l iekl by(h,flaJěny.. tak, že ňú'em€ l.ljd-
ně |état v ost.ých zloúcch a moror jd.
pEýidelně' jé létá]í PřlieMějšl ! mámc
jntotu, Ž. i když někte.ý oblat udělÁIfu
ŽbF.čně ukv.lerě nebo ostře, neskončI

KONSTRUKCE MODELU nlsl h1lt
pévná a udělá'á tsk, abychom model nL
úuseU opevovat po k2ždóm tvldšIň !ři'
stánl' Proto zcsilujeme částj, ne které jc
kladeĎ zvišený požadavek pevno*i ' slc
|.hlivoÍi' oígrn] částj naprcli ronu n..
muslm. dělát ták dútladně' néboť váh!
modelu 'ú též vliý Da ce&oýé ]étáij' Mlu.
vltne-li o nejvlc. namáhaný.h č.grcch, má.
mc Da mysli předevšlm řlzen| nodclu,
ltc!é ie nálokdy lihrup!é a ieho uložcnI
ie zn'.!ě !.'úháno' To plad Žýláště
v při!a.le.h) kdy ňodel gncscDlm větru
zmenšI bh Ý lanc.h a náÓp.k v prctilchlé
stran. kruhu tóhnc dá!.ko většI silou' DÁl.
j. to plednl čá5t trupu s podvozkeh l me
tĎlem, upcvnčnÍ křldel a korňidel v lrupu'
Jc píolo nutné ji' pii novrhovÁ'l modclu
3 dm počhat, dobřc konŠtfutci uýcdcných
čásd prcň'slcl a přlslušně jc diňcísova!

zmIn'ň 9e o u!čitých dďailcch' u kt..
!ý.h 'sou héně zkušcnI modcláii nďoz-
hodnl. stsvIňe-u modcl výhrodĎ. pó
l.énovánl, jc n.jýhodnčjšI modcl co ňo,no
n.ijednoduššl koncclcc, hlsvně Účclo!ý'

Dobř. l'yhohjc pro tento účel mod.l 3e
,,sd.oýým'. tfup.E, kdc je přlstup pÉ}.
tic&y ke vš.mu, r'ravnč t nádrži a řlzenJ'
Nq t*oýém ňodelu si ovčřloe slrámost
tonstrukcc d lelYhowj+li, dá 9. .hyb.
srudno odstÉnit. A n. špllld udélá.
De-u sýúj árcdtú nodcl Grupový) téže
tonc.pcc, ro je ýáhovč, Plošně a déltově
!t€jný, ovšem bez n€doststtú, ziištěných
u t.oinrového modclu.

P.o t.eliDgoÚ úodd J. vho.l.é pouŽh
dvou gEč.ovek' tteré Ťětšl tah do řIď.
clch drátú i ve figurácbJ r' i. dobré po
začálek, n€ž Žlskám. poďebný cit l pEi
v létáíl. Prc |.eDiDg se též dobř. hoď
Moldldlo 8wu i€dnoduchou stlvbou.
vP$l.d'l době s€ sÚoldidlaobjmiI i jato
álodtú a prc úspěchy, které ágtab, E!ústó
iéiich obuba (M.daBko, ŠÝédsko, UsA).

Jsteu na pochybách' Ž.la Eátc použlt
u lvého ávo<hlho noddu Ýztl.kové &|.P

Ncž ačnu navrhoý.t nový model, pÍi-l
hužim přcd.všln t toňu, jlk výl.oMý:
mim motor s '{ké t.tov{ ýl.!bo"i o4Ee'
d.lu oč.távám: bud.-! to Dodel lomlý,l
lychlý, 3. vzrlsroÝŤm kbplomi či b€z.
nic}', tr{i.rový n.bo i.! whMd!ě sou.
tě'úl. Po této úv.zc, }te!á je někdy dost
dlolhÁJ u!člm v.hu modelu (piibližbě),
$očlrám adž.nl nosné plochy . 9oď.
toho 3c z@ěfuii kc gt.vbě.

N.{D^z bývÁ přlči'ou..aslých hávaril,
ploto i.l tva. á umllrčd isou v.lfu dúl..
fué' Muíme ji u't&!it tar,lbyBa ptIvodu
paUvl do Dotoru byla v o3c l.a!buň<. á
aby Při |.tu ná Žó.l*h ĎebYl Eotor ali
ochuzen, ei přeh|en pauv.n. N.nl.u
nádrž dobře up.vnénl, vzĎjt.ll v nl pii
!'ňozcnl motoru chÝčlIm vzduchové
bubuny. v dtlsl.dtu toho sc noto. šD!!nč
leřizujc n! ncjýyšši orÓčky ! při letu v;:íi&á

Tý.rňódr'c j.dzíý. závÁl na spotí.bč
morofu. DřIv. iso použlval 'ádr,. 3e
uticcho!Ým ukotrčenim vnčjši srmny' od
toholo tvatu ircm upBtil prc ncsnadrou
hoítÁ. l hl.vnč z rcho dúvodu. 'e motor
pr.ov.| n! !l.é otÁčky .' do ioncc letu'
Nynl pouŽivdm íAdrž 9 rcvnou vnčir' stŘ.
nou, o rcměrcch 75-80 X 50 x 25 tm.
která 2 až 4 kEhy př.d lkonč.nlm létánl
o2nÁ5Í dochózéilcl pllivo tlm, Že motof
zsčnc !TD.ch.ýit. Nádt' 2hotowji z koí.
3.íového pl.c}u 'louŠrky 0,] lM s picd
ulo'cnlm do mod.lu ii tádnč oiczkÓušlm.
Přlvodnltrubičt! !diÝ. prc;otol o svčt.
k'6ti 2-2,5 te, nepájjh !ž na zadni stěnu,
nýbrž asi 12.14 'm od D]. Plri.I i od.
vzdušňov.cl tsbičtu vyúďuji do bokú'
lby 3e v přIp.dě blvaric modelu ncdost.ll
do n.ddc neči9tot!, l.relA 3. veLn] šo!.n.
odír.ňuj. (obr' lJ'

P/4!l/o' Do noto!ú lplGlkar poUžI-
vlm norEú|nIho !áliÝ. b.z nitrom.thEnu
(2o % .icinového ol.ic a 8o % ňctyl.lko.
holu), ttc!é přidělujé svszarm. hen 3 nrúl
Po př.filtrovdrú spokoj.n.

VRTULE i. j.dnlÚ z dúležitých čini.
t.lů lii akrcbgÚc}.m l.tánl' MÁ liltný
vUv na tlh mod.lu pti srrobďických
obntech i n. lyc}tlot v lovném lcfu' J.
to mysÚm n.jýětšI bol.st n!šich modelářú'

vtfu|i ýoltn. př.dýšIm k loužitému
motofu - sby Í€byl pilliš arÉm n.bo í€.
tďi| !''tsoté otáčty bez vslného tahu' zlG
čátku jsm lél.l ! vrtulúj u 260) lozdétl
is.m pieš.| n! u 250, H |50tM a !N'G
d jsem H (- ltoupáttj) až.na llo |m
v'N.deB te zbý.t..oé Ý.l}é ň<lúosti óo-

DosÁt hm tln wššlch otdč.k motoru,
tychlBť jsem snl'Ll, 'epšil 3e tah . tlň
i létánl v.6guráCh !e dÁ |épe kontrolovat.

Při létÁ''l isem zkouš.l .úzné dfuhv vfu.
u a znlul js €h, že stoupánl pod lló tM,
při plůměfu vnule 250 fu a rczpěd ki'del
modelu 1250 tM, si ia'adovalo iiného
způsobu l.tán{. Musel jsm lé(.t plynule
a atrobátické fi8!r} děbr ááčnč většl'
Při wb|rá.l letu 3třcnnbv Ý ostém zlomu
Debo ý hoÍltm bodč přoetu mod€l sebou
6áčně šlubal a přéltÁval tábnout do řiď-
clch ddtú; t'ú *ebaÚ.ké 6gury nebyly

'{oIoR' N.jlép.3. D.vrh!j. nodel í!
noto!, u tt..ého dobřc znám. vÝton Dři
ur.itých otáčl.!ch, spotí.bu palii. a !;o-
|chlvolt. sán dávóh pt.d.o3t lilnčišln
Boto!ům od 3,5 ccE výš..Ns 3vé,jvodd
mod.ly použ|vrE v.lmaa morory lpro-
Il.!r ó'] ccm, lÚaě upr.vcn., ieiich''|
otáčky 3. lohybui| od 9 do 12 tii1c Dodld
druhu Ýrtul.' Prro byly moj. do,sÝ!dtú|
modcly Ý6m& v.tí lby měly dogt.tc.né.
v.Lý rth do ildiclch ddtů, co' zvyllje
'Pro 

slrcb.cii s. lap. hodi motory s.
s{dm kli}ou, nd motory ňoupÁttové;
l.p. óe icšI Ulo'enÍ motoru . ó.nu!ln.
qpodtládat nÁdrž, tterá ! notoít se $Á.
nlm klitou vycbázl většinou do osy k.rbu.
m... Motory nontúii obyč.jDě l.ž.tč,
! hbvou vÁlc. dovnni tfuhu. Toto způ-
$b u úotoru llelk.r nejlép. lyhohj.
prc přivod p!Iv.. T.&to ňonlownÝ motor
j. ta}é do určité dry chráíěn pii havarii
modelu' obyčejně !. poškoď i.n jehb
t!.buŘcc (pii lefu M ádech).
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ty na třiďe či ne' uÝědomte si, že to neíi
rczhÓdujicl, jdeJi o model s marýB plol
nÝE átjženim. U modelu s oenšiE obsá.
há[ úotofu klapky doloručuii, íebol Žde
většiíou vychá' většl plošné zaÚženi.

Tě'štč modelu bývá Ýšeoběďě vc
20-21 aÁ ^ oló&)ý bod í|z.ú ýe 2G3o %
hroubty křídla. Drátům řl4nl kte!é v.dou
z trupu ! vyúsfuji na tono kiid]., dáÝÁĎ
20 úchylky Šměrem k odtotové fuoč křlda.

TRUP staÝim dň zpúsobo, žc nej-
' ď|Ýe udělám blavnl dýě přcpážky 4 silíé

KLAPKA

lové struny vyÝltám otvoly. Podvoze&
upevniÍn vá4.im djátm) který !rcvlékám
ďrkÁmi ó dosloEě přišDěruii stfunÚ t př+
pážcc. Natolec ieště arepíÍí balsoÝou
dtd (obr. 3).

KŘÍ D Lo 4 V zTLAKov E KLAP KY.
U křI!!a dávám přednost konst.u}ci 'é
dÝěM balsÚmi no'niky, postavenýňi
M výštu. Nosnlky dělám z tvrdé bilgy
5-ó Em' výšku nosnitů voum @ nejÝětši,
podle Pouátého pófrlu á rozmlsdB ie ták,
aby lepiekÁžely dráťĚm líz€Íí, iacházejí.

vltám otrct plo šrcub, }t.ďm Btlruji
penč trubtu bezi dvě ptccbové poďož|T
(dAýáb je prcto, lby ř|z6j po &3e n.dř.lÓ
v přetliŽce)' Po tNbcé s. wbě otáčí
louzdrc' M treré připAi|r túffo řIenl
(,,T..)' Toto dél{E Ž '.lezného plÉbu
t !úň' stejně játo páčky n. vztbtové tlaP
cé e výštovcc (ob.' 5). N! tlblo řIz.!t !o.
užlÝán drótu 2 j|zdílho tola, kt.ď ulG
iuii mosulou trubičlou. Touto tobičfou
též seřizuji celé řjzeoi ták' .by EE.úo
(,,T'.)' na kt..éb isu uchycmy řlď.l
ďÁty, vztlatová rbpL. a výšto9tl, byly
v,,nulc.' (ob.'ó.) Dráťy řiz.rí, v'Ú!fui|.|
na tolci }ildl., dělám z oc.loÝé 8truny
l o'a 01' | ffi a úoDčls i. hÁčt.m.
Ddry mu9l bía př.sně ut.jně dlouhé' rcv-
n.ž ral i ilďc| d!áry na ni.bž i. modd
upou'án - je to v.ljnj dúle'ité prcto' Bby
iiďc| rutdc( při !.ulrÁL po|ozc ÚškoÝLy

Móm.li elý fiod.l Ý toslř., o!Ei.ko.
vaný a přilEvéĎý t potahoÝónl, 'sč!ú
nejdřlv. s bllsoýými ěáltEi (lsP, .iÝl.
kovt! s sm.rovlo). Potlhuji j. vlÁ}nitýn
iapo'ůýň paplÍcm, rkrý ŽÚšI PMolt
konsttukc., Po a8chnutl potahu modcl
zYá'Im. Do vnějši poloviny třldl. up.v-
olm jlko proriváhu lÁnet ávažI, j.hož
vólu !. rovĎá přibli'ně 5 % cclkové váhy
modclu' včetně v.tulc a tolcč.t. N. takto
vyaó'.ném md.lu tcpn. potáhDu křIďo.
zkontroluji, zda 3. pohh.m l.tIďo u+
zl@ut|Lo (M lo !. vclmi &Jto z'poEÍnÓl),

oM' ó.

imprc8íuii modcl bt6 o přiPEvlo ici
po rypláchnutl nád!ž. i létánl'

Nakoncc jekě nčco o trclovÁttl .t!ob6.
ti.tých frgur.

N.doporučuii tr.úovtt zpoč{lku vš..
chny ptcdepsané figery v icdlom l.tu,
nýb.' trilovtt k!ždÓu zvlóšť á tep.ý. po
b.zDeČíém 'IádnUť pi.ilt M t!.novánl
d!lÁ|. vy'lňkou j9ou piemetyI j. !řcb.
tlenoýat no.málrÍ i inÝértíl$uč!!íí aby.
chom př.dešli Ž.motánl lán.k.

všec}by fBÚry, před€pla!é atóbatic.
kou s.stsvou, ÍEstupíě lpoiujcú., .ž ua.
totr.c v je.lnom l€tu alÁ.b!em. elou 3..
!t.W v pořaď, v ,al.ém 3€ Žávodně léú.
Pii l.'ždéD letu ei.te i.štč nalétávád g
!rylétávót'l Ž 6gu. způsobcm, lt.rý ÝáE
n.jtép€ vyhowi. a je pHtom Ý Felcl!
DrcDo3ic' Na Di|tlad u svislé -o.Et'. ns
idá ná tom; zdi ji áčn.m. od dÓltlho
n.bo horr1ho tonce, n.bo i ze 3tř.du' Při
neuidDéE po&í n.léteit. 6guťy ploti
ÝětN, ltrádte dm tah ý ř|diclcb d'óté.b.

Á ná ávěr| trcnujt. ze t!ždého !oč!í,
neboť Da ávody 'i Á@úžctc pěkíé pG.
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^Eó / KiIďo véúnou poBhuji papkeň' Bal-
-.,.. - lou poBhuj| jen Íiedrú &,t (v celé délcc

prc6lu), tde je křldlo ncjvIc. namáháno'
PoužIÝám prcfily NACA 0016 T . NACA
0018 T, i prc křIďo 3 klaptáňi. PoužIvait
s. ovšem též štinreišl prcnly - u dýou-
ploš.úků aŽ 12 %.

Náběžnou hfuu' odtokovoú hrlnu 3
l.&ptu dělán z mě}té balsy. (lápkÚ při.
p.vňuji ré kfldlu plátěnými pÁsky, kclé
gtildg{ě přilepuji s hom] . gpodd stlMy
(obr. 4)' Přhom dbáD,lby nczi klapkou
a kildlem bylo co nejneíšl v'tle. Po !ři.
pďn. zkontroluji, jsou.u obě Poloviny
tbpl.y vc stejné výši a &-li f &lapt! lthc.
!"ykyvoÝlt GP.óvně udčlaná klapt! se ÍnÁ
'fchýIit 3vojl v.bou). PEt tepý. Ž.pojlň
klapl.l !! Ťlz€nl' Totéž p|atl o ÝýŠkoÝém

KoRMIDLA' Jal. ýýšloÝé, t.k i gmě.
Íové toÍmido dčlóm z b.l'ových p*én.k,

pt.kli'ky s výiczy prc nosnIky molorcv.ho
ložt, pak připcvnlm podvozet, vsunu noý
rÍty motolovébo lo'c l upevnlm mczi
přepážky nádlž' Pak připďnim na t€ntÓ
celek po9t!.nic. trupu, vyŽtu'cné sbbou
př€kliž&ou doušiky o'-{,7 'M, &tercu
pii|.pitn M Postr.nici z vnitřfl| utr.ny po
déle od prvnI př.pážky 3ž do j.<Lné tř..
tiĎy křldlt (př.kliž&ová výztuh! ňÁ bokG
rylný tvar postranjc. - obl' 2)' PostnDic.
tepu dělAn 2 pcvDostnlch .lůvod'l ze lil

v postr.nic|<h ňám iiž př.d.ň r.yřIz-
nutéoďo.y prckildlo ! výškové hormidlo'
J. nutré,.by oba výř.zy byly z.cl. přBné
. i €jich osy byly rovnoběžné u osu trupu
Gcilz.nl| ktldlo' výškovk, ňolor -o")'
Po zs.hnuí postlei. v'unÚ hotové kíl.
dlo s řizcnlm, postBíi.c n! konci spoilm,
lp.vnIm Ýýškové kormidlo . ďy obou
tčchro částl - křldle i Ýýštovty - ía3tavln
pÉgně do nulové pollhy (rchoběžně)
vúči osc tfupu' Nechám opč' z*chnout 6
potom vlo'lm zbýv.iicl pi.pÁ2ky, již j.n
b.hové 9 př.kližkovýn taŽtuženim v íúý
t.ch, kde jsou otvo.y pto tÁhlo řIzcnl' sc-
řlďm táhla řIzcňl . zpÁjtnJ přil.plm
oJt.tnl části - smčroÝé korňidlo a ostruhu'
hornl a Blodtú stěúu tfupu. Homl 8těnu
trup! dělám Deič.íčii Že lilné balsy, kte-
rcu opŘcuji do přIglušných tY.d ! vy-
lchčtňi spodnl .ást dělám z brl6y slabš'

PoDvozEK ýpeýíýii Ýždý před ná.
běžíou hnnu kilďa a zhotonji jcj z oce-
|oýé a|My b 2'53'5 tM. Montuji jei
obyčejně m druhou př€Pážku 2e silné
pietli'ty (ieli podvozď dvoutolový) a to
tlm způsobem, žc ne přepážku nakÍe,Un
obrysy Podvozku 3 po obou stnnách oce.

,;

i , '

\-'

lterá opŘcuii do gouňěmého prcfrlu' Na
ýÝšlovtu použjvÁn prkénlq rlou.lky
5-€ ím (podle veliko6d). obč čds'i !ýt.
kovry, pehou . pohybUvou, slojlh !(éj.
ným zpú9ob.m jato u l.řIdls' jen pláÉré

ogvédČené rcmčry výšlovky: celtovÁ
plochs l5-2o % plochy kíIdla, p.vnd čá't
55-ó5 % . pohyblivá J5-45 % z c.ltové
plochy vý.tovty' vzdÁl.no3t od odtokové
hrÚy kildla I niběžné fusně výškovky -
l.1,5 oubky kř1dla. výškovku uÍÚgdm
vždy rÝše než ttldlo, neboi ic.li ve stejné

smérovtu ze ďabšl balsy (3-5 tM) též
Ž!pó61uji' Dělám ji raděii šdhl€jšI a !Tššl,
ne'achyluji jj cclo!' DýbÍž j.n ali polovinÚ
áto asio l0-l2ozkNhu' sňěrovta j. tédy
též ze dwu kusú, kt.ré jsou na p4no !lc-
peny. směr Ýláko b.rsy dáÝám sýisle -
směrcvk se při převráceol modelu n$

ňlzEN'zhotowji zvláíé pečlýě' dbáh,
Eby 3. v.lEi leh<e otáčelo. Up.vňUji je
mei dvě DÍ€ldi'}ové destiČty lloušlty
4-5 tM a.Piilarm l pro u lllďa ve
sméru lanu iIďdch dBtú' Do déÚčck !'l-
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'RC"56*

volný botoloÚ Dod€t ,,RČ-56. j.
koJtiloÝ.áI iato výtomý soutčžd model.
Na i€ho sravbu ic proto použito ÝéMěs
ó.by' kt.rcu všiďúi vyupě! modelÁři, jiDž
j. hod.l Účcn' dostďi od ktájstých aqo-
tlubú. N.dopoiuěujcmc model z.čá-
tcčíltúD'.eboť jcho stavbá a hlámě zalétá-
Dl s !ýkoEým moto!.m jsou dosti obtlžíé.

Připoj@ý Íav€b'l popi9 ic jo hestc
Ýiý' protož€ ziušc'l nodeláii j.dra} try.
člou poď.bné úd.j. z výb.su' i €d!.r sc
př.dpok]ád!' ž. .i !p.ávl n.ttcré d€lli|y

Tfu! ic v.lmi i.dloduché túgtlutce.
Pďl. Út!.uu postaýlm. dvě balrcýé po-
ltlinicc' z nichž nornÁlíiň ''gMiči,{ř-
8kýh.. způlob.m'.lrlvlmc .tythj'mý
trup. vpř.du zasrlnc hotororcu !řépáŽ.
*u, zMontuim. roňpl.t'l čaw.é t nlvá.
ž.n. oelové háčky !.o vzp..y. vzadu up.!.
vlD. |ož. !ídtovty ! zholovlm. v.d.ni Dro
pohybtiwu dte ma.ovty.PMl dva pol. tru-

v lTĚz NÝ voL NÝ MoToRovÝ
MoDEL z  r ' íMs v  r ' tAĎARsKU

K  výk resu  na  p ros t ř edn l  . l yous t t oně  t oho to  č t s !o

!u zespodu potábneňe překliŽtou 0,ó lM.
v Eistěj kde to'čl ,,kÍ}.., z$ilne trup

siloDovým plátno a ce]ý jej potábneme
balsovým prkén}.m' nahoie 2'5 lu ! dole
3 mm tluýým. Po hlubém zbroušed a.
schlébo tfuPu nal€plme na hornl fuÚu
obr}Š ''krl.u'.! vařÍznutý z pieHnky 0,8aŽ
|'0 mn. se *rmy ''EtuŽlm. poďe l'ýbĚ
3u bďsolÍnj Úoj'jLhcln]ky' ĎalelIn. z.si.
loý.ci proíily a poú}ncmc balsou 2_2'5
lu (létá balsy po dé|e Eupu). Dozadu
přilcplm. sněrcvtu ! staltovacl Žařtz.d,
t.e.é ism. zhotovili alášť'

*

N4 Óbtó'hu al@o jso!
|ři nejleqlt !ou|ěžl.|
kdt. C tuMMS! Ma'
daBku. zplaod: Čda''
or.|ógh' Liu Ming.tao.
Nchoř.: R.c. j hroje
ýéň4 fuod.lu .Modin
RouEa<. po pátéfr hd.

ř

c.lý dohotovený trup ob!oÚIm.' po.
táh'em. slabým h.dvábným pa!|řm s
důkladn. nalakui.ňc.

sEěřovt!. Éohyblivá čá!t 'mčroÝty
j. &řIzcm mt' ž. součalně 'c ž!Ýl.íim
pdivá notoN u. wchýIl dolcvd.

Křlďo. výšlovta jsou norííÁlĎl 3úí.
Ě.!é gtavby. střcd křldla a ',!ši'. j,ou !t'.
v.ny zv|Ášťl 3lcp.ny t @bě . !'}ztuž€ny

báhovýňi kojúh€LÍ'lčty. Bákové lpáskc
vdnÍ. pófilú je ná odrckové h'eě zabrcu.
šéno do ztiáceía' Plofrl kíď. NACA 4406
(u tilďt i výěkovty) jc uved.n Ý 'ouř!d.

Porart. Model potahui.E. ítř.d!ě 3il.
ným PaPlreE, kt..ý dúuailně l,tuicfuc
(' 6 v6tťv kwuuúm ce|lono!.ým latd).

č..ov . Jc možno pou'lt k.réhotol
z Moh. Žnáňých zpúsobů; v prctotypu
j. zmontov.M plp. AMA (viz LM 2/5ó)
a upraveú {otosrouši (viz LM l /56).

zglétú.t oo.lclu. Pied zaléú!.ánlm
modelu prcvčřlme' zda úhe| 'ďl2ďÚ křI-
dl. a yýll.ovky j. !kut..ně + r a' 3''o'
Tim z.brÁnImc havafii moddu. tt.rÓu bv
mohlo z!úsobit m.dšI i.řiz.nl. PřekrcčI.-
mFu úvcdóé g.řlzctr(l mullh. pa& zby-
tcčně podačoýát Eoto!. Po dotoÁdém zs.
tlouánl nodclu do l.vé klo!'.vé zatóčty
i.j op.tmě 8.řizui.m. na p.lmý motorcť
lí nebo do velké l.vé stouoavé sĎi!Álv'

R' Č ERN Ý' K A.I+dhd:-z't;.

vÝKREs NA MoDEL ..Rč.5ó"
d mÚl.t. obl.dn.t v ř.d.kc| Llí -

v|l podřobněl| n..tř.n. lóó.

trdé pr.ýděpodobĎě budou pt.tit v piliÚm rccc' v lažd&n přI-
ptdč j. vltané póďouž.nl pÚ@víJ doby gM' svszku, zeiména
u 'Jtvfdšl.. gúy použ|Ý&é u ná!, si uŽ je to eum @.l4BtÁ'
či !.šI výŤoby. - A n'aú iiž dám. s|orc loudrúu Hmolovi.

N.ž iso ge loni n! porlziE i*' oo ,."oo" .n*o -ooo",
.pou'l jso všeú poaám.l, I.t.!é jsÚ 3i piivezl z M'ts v.
vrchláb| a z MilEovstv| svéo v Meinfu. Pó pi.vodoÝ'y model
isfu 9e rozhodovál v€Lni ďo!rb, i kd}.ž jsen sdPřesvědč'il o ieho

|58 r" . " "*v MoDELÁŘ

ilÍonAvAN; souÚěžnÍ př.ovodolý rnodol e gumovým polronorn
Nt p!ýnl Úbčrové lout.Ži mod.I.átú - rcp!*.Dtetú tst. B,

ulpoiádoé lcto! v dubnu v Kmlupech - pdli j,m. o nl v LM
ó/'ó - předv.dl loudnh H6ola z Krcňéil'. velmi ú!'éšno!
konutrukd Ú. adnlň pi.vodcm' Modct 3e taŽM.uj. d[ouh}Ň
. prlvidclným motorcÚm lcto . ko].m 100 Ýteřin'

Uv.ř.jňujfr.JýkR ! popi3 mdclu podrobněji než obvyld.,
prctoŽe ie to jedn.k ýeLÍú pod!řená A promr'šIená komtrúce,
icdn'* !. zdll ž. by to mohlo být vhodn. ícše modelu Podle
norŤch sutěžnlch podnlnek (váh. 8!ň' ,ýszku sn1žená í! 50 g),

př.dlBt.ch Ú zahr.Di&úch modelářú - v. vrchl.bÍ lér.u J Í'ř.-
vodovym modelem PolÁl l'8' NiŠtoj . M.dsr Kriszm, ý M.i!-
zu bal. sv.d Htt'ňrrÓí'

Plrcč bylo tak dlolhé roŽhodoÝádl - U't,.ý!l bm velíí
pucnou obsluhu, komplik'c. u př.vod€m, Potoe pŤi Mtló.nl
gvlzkú' potř.bu někotib pom@lků nutnost z!ýóit p!úid ttupu

Postlpoě;sem s. Ploto snažil od!@nir laldý z n.do!ot}ú iiŽpted přen.lenlÍn my'šl.n}y ná páptr. Kone.nému DAvÍhu př.d.
chÁzel. clí řldo ná{Ťtú! výpo.tú a ďlčIch k.s.b' T.k po d.l.I
dobč is.n 9e dll do stavb' kt.rÁ pek již pottt.oval. ry.Ú..

POPIS KONSTRUKCE
]"ř/2 jc <elý z b.l!y, to Ž'M€nó konlrrukcc i rbtá}. Prútd pro

pievodoÝŤ model, u tterého prásjl dw svázky, jc 'Ňb!.yktc
malý. výška Ťrupu je 45 tm, šlik. 32 tM'

stěny lrulu igou z měHcých beleÚch p.ténct o tlouš(e 2 mh.
Podélnrty pttřea 3 ' ? lM jsu z tvrdé b.hy, g|oii'y pr|tt.a
2 . 3 lM uh]stěDé áqi 80 lM od sebe' jsu op.! někké' stavbt
tfupu ic znázoměná M obr. l. Použiio..u Ó! sl.ny plténb
80 lM širold, stači ÍÉo í! celý truo 2 kÚý.

Po ssuvenl obrousIb€ htány á vybtirrjenc ttrrp tvnit.
U.Ťcm. ý'šcchny orvory . ú.lcjm. Prcsré do trpu Lustšl bt.



,(t

Ně&oli|aót j.i v trupu ,,prcDÍ.hámď. ó lTl€icme. P.k tNp !É
v&ltn. a otýolo prc hbvi.i ldhámc zbyky l.ku qk!p!t.

v Íú!tě, }d. bud. v trupu uchy.en přďod, uděláEc výř.z
v bočoici a mca horol a spodil !odébl}j, vleplné ýýtliŽky
2 přctliŽky 5 tm) opatř6é ářczm prc asunud převo.lu'
vznr}lý otýor opltřl'nc dýIiky z bll.ového prkéĎk' pro gn.dný
pŤIstup k. 3Ýa2tům á piévodu.

sk&pěcl noŽk! lodvoŽku z w.dé balsy ,€ uchycéna volně
v louďe z l tm př€kližty, přil.pe!ém !! srDdt'l stčnu topu.
I,ož. plo iŤš&ovku opfudjeme z mčl&ho balsvého prkéít.
3 !m, piilepltuc i. B trup a 4brÓus|E.' stcvs gměrcÝky 'c 2-
puštěn do trupu, oslllnl suvbe ímčóvry jé obvytlÁ'

(ídlo i. cclobal$vé, až M dva hl.irú íosílky ze smkových
lišt 3 x l,5 ffi' Profily z b.I.y l,5 tM, nábčžíó h!!Da 4x 3 tm,
ĎouÓvó čfu prcnlu pot.ž.na balsovým Pr&én&.m, odrokoÝá lišta
3x20 lM. Křldlo po3t.vtn. vc.ltu, po Pot.ženl v6a.llÍnc do
b.luovébo lož., k nčmuž j. po alétÁí1 přil€pIEe. K trupu je
\ildlo uPcvněno 'a baboýé ložc. Profrl kildb ie Bcnedck B ó458.

t/J'JÁ@}a obvyklé konsto&ce mó pro6l cl..k Y 80 9í. eji}ož
ploch! výškov}y ié poEěríě mlÁ, dopoočuji j.jl vyrúp.nl v.
fu'&ci dcthcrmlbátoru ssi o 3-5. včtšl ocž jc ob'allé.

I/r&l. o průměru 5oo tM a stoupónl ó00 urtn j. 2 tvldót btby'
Koř.oy 8klopných ustů Mjl v Ítbtech otóčcnl překliž}ové ná.
kližky. stř.d vnulc je vypiloýán z bloku duBlu podl. obr. 2'
v$l.dk.m úo dosti Úňáhávé . zdloublYé próc. j. b.zÝadný
chod Ýrtul., n.boť stř.dJ vypilovsný 2 kusu duulu i. fuhý 3 !F
d.fomujc !. jsto stř.dy ohýbáné z pl.óu. vltuloýé lisťy jsou..
ldcdffi ílojény b.ňbusÚmi kollčky o 2,5 |m, kr.!é isu
v nich p.vně nar!žsy a v duŘlovéň sticdu .. volnč oúčcjl'

fl/e..3$táýá 2. drcú částl - viz ob!. 3. Horrú ě&t i. obýytlé

Po DÝlétdud n! duÉlové plišky ž!.bn.mc hild.]ty do odbe
ných kolďet tá}, .by váitl' o.}a Pro Mv|ébuÚ zji.toÝld
jehlie-pri ú@&ni' N'Ťl nei duElové p|iůky 9ložle. toulk'
búového špá!čku' keré rcÚěrc!ě sou}']'sl g. ái.zy vc Ú.
k]!ž.ich z 5 tm přťk!žky v tfupu. spaličky r dMbýýo puŠ!úD
piivážeme Áid a zkoúšlnc přďod' PosÚoýÁílÍ! P!štů a bukoýé'
ho špáučku ''vyledine.. chod pievodu t.t, ž. Euď běŽct M Pouhé
fouknud. Pa* tepí. !ié''áŽáni Žáleplne - viz obt. 4'

věnujte sestavenj přcvodu ĎinořÁdnou péči ! u&Žuit. i.i
Ý čistotě. Po létáni 'é nejlépé ptéÝod vyjnout' ÝYčistit . uložit.
o'lbenÁ ko|€čta doporučuji Žhotovit rcbultnčjšI - přďod !.
lM.lněji s.stavl' Kdo je zfu&tějši, mú'e si př.ýod vypoÚdřit
bosazi a obč h|avice lYpilovát 2 clettóíu.

c,ň@é $czk, (dýa) jsoý z fudáBté iul.té gÚy. Ks'dý sr"a.
Ťk i. Mmotó! ýe dvojnásob'é déle .o 128 m. Po přclo'eól

tcEtl@

líoLEčlÍo

tÝ ocEL ' DeiÍ

|íULi' Lozlslío

Io'a' i. z tvaÍtílho vblnitého paplru. U prctotypu j. !ots-
žcno tř|dlo, Ú!koýk. a 9ňěrcÝk.' Trup i. pouze b}ov{n'

s.řl,cfi, a zolaéaí. vhe| !cčIz.Dl: křldlo + 5", !'ýtkovt! 0..
os rtful. je ssi 1,5-2,50 dopnÝa v. směru otóčcnl vrtul..

N.budu s. loz.pisovat o vb!úÚ m.todě zllétóÝátú. DokoMÉ
zsllou,jd i. podrj'}ou dd.I.h ú'p.cbů' zgúDrul 3. i.! o fult.

konutruke - má 3tř.d. trubičku prc vrtuu
. 'A!Ážku' v. spodnl hlavi.i ie uchycen
'Luhý tv@k' závčsný Mč.k !Ýaztu ic
prcď'oužc'E do o.ka k ngl.č.ttl. M háč.k
Ýn8cxy pí naBc.o - vlz obr' J.

T.to dt pohl.d ý.|mi síddnó }o!!rruk..
mě zdržéls n.louk dnú, nc' iscm ji wř.šil'
Jc fu několit problémú l dolď č{st h|.vic.
ic m.l.{ (Ín.n!l ncŽ ho.íl č$r)' mu,l být
řád.č q.z.n! 9 tNpu, rnuď se snsdno
v''t.hoÝ.t . po.hopnehě při íltočmém
.Ez*u .í.dno '!gunoÝ8t, Eull Eút záÝ.3
Po lv.'tk . áv& prc uchyced t v.Řčc.
Pti r'idčcnl' Pro uchyc.Dl 3vaztu j3cm
volil Žpůlob Prcvlétnud Gveek ,. dvoj.
nálobtté déI]v). Rátn hltýice je z h/.litttl
EnohavBrýé přcuižty 2,5 mh, tvlroýá

Pře"d je n.jdůležitěišl &!t1 tohoto
md.lu. s.stávÁ e dvou ozub€ných du.
BloÚch tolcč.k o 2l mm, o tloušťce
4,8 tMJ 3. st.jným počtfr 18 ábÓ' KG
lékÁ bou ýylehč.tr. odvrtá'lm' Hř1déle
jlouŽb'dittllhoocélovéhodrátu ot,8lm.

,,

:L.'in
7!Jv

rl

?-
625 ,80r-

t&čty plo uchyc.rú 3váztů jsu po obnutl zátddy'
c.lý př.vod . ýi2 ob!. 4 - is.m ř.šil t.t, .bych jei Eobt

zhotoýit lMtéBky' MoltÁž j. .clkeh j.dnoduchá. Z du-
r.lového plehu vyřIacme dv. pásky. Prcú.t, o k.rý
3c oplÍ.jI kurj.nová ložisl2, otnúepi.d.m d.. orc6|u
J...otýory Po bídelc Ýrrlmé sou&sdě Gl.chy fu sbě'
3bychob zscbomli přesnou rczt.č.

- IIORAVAN -
DATÁ MoDELU MoRAVAN' i.ž nejsou zř.jdd, !'-
kr.ý: blo.ha hř,í z 1532 .Iň|; ýIochd |ušk@h' 3'54 dh';
..]h@ó plochd ,8,86 dfr,; !óhd 230 g; ,rofiI hř,.tla Bd.tt.h
6458; ptol|.,šk@h' claú y 80 %; 'toqán, oill.600 nn.

LBTB.KÝ * oo sr -et  í59



pubci 3 př.ýodoÚm ústrojIn a gmovýňi sv.zky' Při 1étánI nám
stači i.den poňo.dt jlto u nodelu s jednim !Ýaz}@.

Pii futáčed postupuieme tákto I Do slodní Štěny trupu v mlstě
ožed převodoÝýcb koleček lailzĎeme otvor ási 5 x 15 ffi B-

přič mezi podélnity. výř€2 opaditne řdíoduchou uzávčrou
z balsového p.kén.ka) aby při piistán1 nevnikál prách do suE.
gvazki a přwodu. ,,Zablokujeme'. otáčenl přeÝodu tlE, že do
oček hřidelú za ozubcnými kolečky (vjz obr' 4) astrčíme oc€lovou
jehlici o 2 fu' NejPrvc natočlŤe slodrl svazek ná lrčný pďet
obrát€k' Po zásEud hlavice Daločim. horÍú sváŽek s vfuli ná steinÝ
PoČet obrálek' Po zalunUll horni hlavice ry(hljm trhnuliE vy.
iábnem€ blo}ovacj jehlici' JeslliŽe ismc se Žnýlili v nátÁčenl jéd-
noruvých svazkú, po wa8ženl jehlice se počet obrát€k vYrchá'

P.t již létáDe obvyklýE způ$bem.
svlzky, o počfu 48 nitl kulaté @daské 3umy &!ždí sn€sou

a3i 450 ob!átek,.oŽ čirl dobrcmdy 90o obrátek' Doba loztáče.l
3Ýazln podl. vátly vrlule ie asi 98-112 vteřjn' Enersie .oztáčc!ú
jc d$tatcčnč vcl&í, $}že model snádnÓ siarfuje s desky, v nčko.
lilq okaE'ic1ch gt.mým lelm dosAhnc výšky ccá 30 až 40 m a Pat
ŠéřIzenlo .lo zatáčl.y po&.ačuj. v stoupáni až do koĎce pťácé
svazků. výš&y, dos.ž.!é při natočenl 750 obrátel., j$u neč€káíě
v.lté. svazky všák muslňe po k.ždém sutěžíim lefu (nstočenl
Bllno) 'amčnit) prctože 3c zMěně lndvl dlouhým loztáčenlE'

rbvóly .. .tuD!ěE, čl b.z ňěho?'-
z.býveim. !é ncjprvc oáŽkou, irli stu.
pď nczbytný. J. to zajim.vý íámě! die
k$c, ttert á3i ícbude nikdy ukoíčcía.
vJŽkouš.li jsm. oba syltémyJ ániŽ bychoň
nsšIi pádný d'tvod prc 3ložito! konlr.ukci

Konstrukc. bcz stupně ic nao!.t méíč
'ložiú' p.vnějš| odolnějšl prcti vnjkííI
vďy; i 9rárr 'pe dech bod€ch'. i. gmd.
Dějšl (obr. l)' PlovÁky 9. 3tupněn isou
pilliš 8ložité ! lroto tgké těžšj' což jé
ďlóltě důležité u mod€lú 3 gMoýým po.
húem' T.Áto způob koBtek.e má snád
odúÝodáěnl pti gtáÝbč mod.lů É dvěňa
plov'.l.y' n.usnádňujé ýšak st.rt (obr' 2).

PtúřéŽ plovólú. - Tak řto u jiných
toNtskčnl.h detáil'i modeh. 'ú i Žd.
př.<lnost co nejnižšl váhá' Ncjdůl€'itějši
jé dosáhnout co neiv&šiho objÚu s mi.
nin.E materiálu a @ nejňeíšl plochou,
kte.Á j. ve 3tyku 9 vodoui čt'iúbclnlkový
prdŤez je i€diný, kt€rý těmto podmln}.ám
Ýyhovuje (obr' 3). všeďúy hydrodyM.
micté př.ďaolti qlamlch lrúřezů jsou
mulovó'y Tý6.nirn váhy ploúkú' os$t.
tr. tr.ichar*terjsučtčiŠl vlashosd laŽdčho
vodnlho ňÓdeďňá být .o nejkÍ'tši Íart.
chc@.-u Ííjt ovš€n Pěknou konltrukci
M újou !Ýkonú, Eúžme 9e rozhodnout
pó plovéty s prcflovanýn dnem. v tomto
přlpldě !šak muslme t€lto zákla<|nl tÝa!
průř.zu achovat po celé délce ploÝáku'
fuimo to wbduje t.ko!'á tonst.ukce b€z.

ob,eÉ. odboeé přINčky zp.ávidlá

MůžÚe je Daťychlo osvěžit zabllen{n do to&ého sáčku z Pvc
á pofuř.nim do cbla<lné vody.

Doporučuji každéEu naryičit si rychlou ýýděíu gvázkúj !.y-
pl.í se to pii 9outčži! Mohu ze Žlaš€nosti iici' že s trÓcho! praxe
nctryá ÚměM gvazků u pi€ÝodÓvého modelu - bez pomocnjk. -
o fuoho déle, ncž u modelu s jedtrim sÝázreň.

Nebudu psát, jalých časú -Moravaí.. dosúuje, ne sfud Ž dú.
vodů ,jt4jno!ď.) llc protoJ ž€ je fučíě těžlé lostavit dvá st€,né
Eodely o stejíé vý}oúost''

Závěrq ještč pÓzíátrlk.. Podl€ hého náŽofu je účelné zábývat
6e iiž nyli konstrukcemi ňodelú, iejich' pohonem bude tvrděl
gld (@das*á) a to Žé dýou dúÝodú: prvý je íebo bude dá!
ploposicemj pro přlštt létá - oúezenlm vÁhy svlzku u 50 a'
Druhý dúvod j. čisté prll(tický - je to $una prc Dás neis!áz. dG
sážlelná' jd( výměnou mezi modeláii, tak řód!ým dovozem' za
teĎ dovoz s. při této !íjl.žltosti vřcl. piiÍ'iouvám, jjstě imén.ň
všech modelářú tltegori€ B!

Byl bych .ó.l, &dyby 3e do stlvby modélú s převodm pustilo
ýlce mod€lářů. Nebojte se toho - sám jser dlouho váhál ! nelituji l
Rád každému ŽÁjcfuci porádlň á přijmu i jeho radu ke sBvbě
.taBlbo Úvoiového mod.lu s pievodeú, ne něÍ!ž praclji. Tož

lan HEMOLA, KA Coutudldoa

VODN M0DELÚ
J '  c U I L L E M Á R D

odpor' laléc výkon moto.u je doslova .pG
mar.fu..' loužill tii plováků ic hospodár-
nějšt' Dvoijce hlavňIch (picdllcb) plovítů
ie posuĎuiá dopředu . mulý z.dnl plová.
č€k pod kormidly udťžuic pouzc tuP vc

stAvb! plovÁlú. - Plovók ic v zás'dě
iaiýňsi truP.ň á lŽe tedy pouŽlr běžných
způsobú stavby: 3 přepáŽkami zc ďepo-
vaíých b.číi., $koicpin. árd' Rozbodnc-
mclj 6c pro .tyřúhclrlkový prúioz, pou-
ájcmc žpúsobu, ŽnÁŽÓrnčného n. ob.. 5l

ÍcHptovÁry

*

It

doporuÍlil' aby s. c.lkový obj.m ploviků,
vyjódřcný v cml' rcÝnal trojnÁsobl.u ccl
l.oÝé vóhy modelu (ÝyjÁďcné v 8rám.ch).
Prďc uhzuic, ž. jc to pro loutě'nt ňodel
Žb}tcčnč mnobo; obj.m' romáilcl sc dvoj-
nósobku váhy již ÝI.€ než dost8čuie c ob.
jcm iedcnapÚušát Ýětšl ne' ýÁhs ňodel!
b.zpečně postačuje i pro zkoušku schop.
nogli u.lržet 3. na vodě' $tanovenoÚ méŽi.
!á.odn|mi pfavidly (Žvlášt. u hod.lu s.
. Konečně' v.řImeli Alchiň.dovi' ob-
jem rcvíajlct !e vóze stačt tělesu' aby plu.
lonal'adjně a toi € vÍcnéž dost, aby moN
modcl 3c sihým motorcm odstartovat'

UDI3tění plovÁtú. - UmhtěÍú plo.
vókú ie velmi dúlďné. Kromč své ýl.$t'l
fÚkce majl totiž plováky j€št. Žabrínit
tohu, 8by !e model lliv€m klÓpivého ňo.
mcntu při startu nepřeÝrálil. To !e múžc
sDadno přihoďt Žejhéna u hodelú ná
8umuj kteié ňajI v.lké Ýitule' Krcnč toho
maii ploÝ.áky Žab€Žp.čovat podéInou !ta.
bilitu a DésÍú ňIl gbtbavou tddenci' J.
tedy nutno udlti! je hodně dopředul šp!č-
tou ještě pi€d roýinu otá&ol vltule. Roz-
chod se Íú rovnat alelpoň ptúměru vrlule.i
P.oto je áMdně n€vhodné pouÍvát sy-P.oto je áMdně n€vhodné pouÍvát sy-
stému dÝou ploÝ.ákú| lončÝadž má.li bjt
vylouč.n uopiÚ Inonol vrrule t souč!ý
ně ŽabeŽpeč.u dob!Á l'Jouzávost modelu
ná hbdině, v}.žaduje to dGtatečně veliké.
ho objcňu plovátú pod pled!í i 'ádrú

U dvou plovóků dospějeme k pMvým
J,bdrb..' tladolcili při startu ohrcmý

obt' 1. N.ivhÓdněiíl ř.'a| ý |ř.ňi p|@d-
h! b.2 ýupn' (do. ?ř..In, oětš| ?l@ákr'

hdal henll ,I@óh).
ob|. 2. Pl@ák ý nulfěn pro '''tén r]aol

?b!óků,
ob|' 3. Rúza. ?óřez9 ?|a,áhú pa"žlvaných

, ftod.lóřýý|'
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sRovNÁvAcI H ĚnITKo PRo ] .íoToRY
Pří hrbha fu|těž,.h 4 fro.!.|óřikj.h dílÉÁich j!fu ,jisťil, ž.
.ě|ši4. ňodeuřů d.ló partž pi.podú!ón| hubL|lry .i.kh ňÓ'ot.
hú' h!ďó j. Úód.ia o hry.hl. pold.h. Pro Bnadnln' té|o 0|ó..
uúaLil m něh|ko.,odk hkíého óhaň'itě zii|]|. ob,an fio.
i*u b;z iahéh.kolió oí.,očr!óuánt' y. Ptocuzha.

(obr.8,9).  U p le

KRYCIlL.
PALCT CT

Q60

50

015

010

n  ?5

q30

3 impregnoýaným a lakovúýD p.phovým
íebo hedúbným potáhem. Dalšl mž--íoŠtl' h]áúč prc těžši motolové modely'
iet. ŽÝ. ''b €dna..: dlo a boky zPlnébalJy
(přctližky)' upMčné ná dwu špaučclih
a !ot!žoé imlregnovanýD a hroÝaným

Dimose použÍého Eatďiátu muď býl
ovšm vždy úmčné ilruhu a roe..ům
modelu. N*BÍmc zapo!únat, '. dlo plG
váku muí být '|ášť silné, pměvádž
i |prámé přbtánl n. rcdu ie prc Plďáky
tvrdou Žlouškou' Ncjlep$m řešedm j.
ballové dío' potažené h.dváblň. Ai s.
Ýšď roŽhodnen. prc ktďýkoli Žpúsob'

q

Na ,únýtch j'.u !hó.h! aodflch núd.I|i,
nost@ďÚch ! csR. Nahoř. j. oo|nó 9olÓ.
ňahe|a, kteřó bérp.čně sta|tui. ý d.ěňa
ploÚdb,' Uptostřed j. upoutdÍó Úoh.ta s.a
Ba' dok !o1,ó hahe|a Dotnit Db18. oba
,os|..ln, č|Mooé ,iod.I, ' ýod' a.oúhrtuj|'
Modď' zhot@ilí E. Brcun* a J. sfu|d'

q25

se použlvá .dÚ.. ^^A
rcvycĎ morccx' v'v!r
Br{znÝch v Íúý

(obi 9).

|z ťdobhu Aab a

č' 173.174 1958)

35
Q20

0,r5 2p

olo

obt,4, sthd! 'názornui,c| a,hod, za+
4,ho p]dóku,

obr, 5,-7. Rúzné zpúsrb' ýaab' ,1@áh1,.
obr' 8' U!@něnl plNóku oe|Nou 'tfud'

ahodné lrc bha fud.l.
obt' 9. Ji"j zp\i'ob !pMěn,' d@olqia

Írchlou dMtu ?I@ó*!.

0,5

ctl
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ncn' K6biná j. velEi Úhodnč asklm'
a opaticDa bočnlmj -balkonliy'i ktcré
unložňu;i dobrý výhl.d dolů. Př]8tup do
lQbiny jc dv.řmi ns Drlvén boku. Mlsta
jsou za sebou) piednl re prlobl s komplet-
nÍm řIŽenlmJ zadol je !tÁlé, třtl j.n po.
nocné' Jc ňo'ío v.stavět tddio ícbo foto.

o@nl plochy isou i.dnoduché. KýIovó
p|ocha j. *!vln. iato cN! rrupu, Ósrnni
p|ocl'y jsou dřevčné 3 lláďnýň por$em

Poznáváme
Ieteckou techníku

vícEÚčELovÉ LETADLo
K-ó5 >čÁP<

I...hni.u data K-65 ''cdp,,: fu2p.Í|
l4,25 m, délka 9'?4 m' Dosná ploďa 26Et'
práŽ.ln. !'.hg 915 k, Ý l.tu l2óo kg, plošíé
zad'ed 48,5 ks/m!, n.jiaššl rychloý
2lo kn/h, e8toýnl lóo t&/h, minimálít
vc vodoíovnén lctu 52 km/h) přistáý.cl .ž
4l &m/h, počÁt.čnl stoupaÝNt 288 m/mio,
do,tup 4ó00 ň, rczběh při bcwčtl150_
75 m, při větfu ási 45 E' dobčh Ýe !hod.
dých přlpad.ch 15 25 m. Rozpěr! lIG

Iído z tčch, tt.řt sé alespoň trochu za.
jlMil o Mšc l.tEol, by n.zBl ',Číp!.,
ro 3Brodávně lTb!ž.iicl,,noh.té.. |erad|o.
Povězrc 3i o něm nětoli} !loÝ'

',c1p.. ncDl našl do'úcl konstfutc'' Jc
to j.dno ž |ct'dcl, i.jichž výrobu ismc pře.
w.u z Nčň..t!. Po olvoboz.tú w-
konáli ,'Čápi.. Moho dobró pr{c., př.d.+
v.i'n při obnovoÝánl n.šcho vojeBtého 1
Í'o'ději i bap.čDoltnlho l.t.ctva. Al. i ý ci
vilnlch s|oŽl..ch !. I.tadt! dobi. uolatíih'

Náli pLcht.ti jich lou'tvtjl p.o vlck
v.trcňů, píl.žiotně llouá i par.šuti9-
tfun, vhodnč pomáh.j| pii mcl.orclo8ic-

v bÚpod!.č!t!l Pl} 9i zi,bri ,,c!pi'.
lkut.čně n.hynoucl zÁlluhy ilko z.médé|.
'H |.t.dl.. v.lt.ré prrc. lctk' ČsA !!o
zutÚtDl úč.ly, vš.chío pop..lovAnl, po.
ď.ity i l.roblovÁnl dčl'jÍ ,,c-ápi.l, rrcfld
od lotu l95l !ž podnc' zótbdnl lctBdlovj
p.!t této l.tky. B.Ž nich bychotn byli sotva
'ich.á.iu br.'nboÍý v rcc. l95l ! ňtÚ. lcý
njcM by j.n u po('cmi zvládlo nópory

Nyd jlou dny,,cdpť. poM|u !.čt.ny'
Pújdou do Úďu'by E icjich ÍÍlro E.
ujfioq Mš. noýé ''Bdgsdý.y.. Ló0 (viz
popiÚ v LM ó/l9''. p!zn' r.d'). A véru.
a.rouzr u !2 oopocu.t.

Př.d ..lými dviceti l.ty po3távilt nč.
m..}! 6rň! c..bord FiB.l.r v Kssclu
p.ynr prcroqT l.Mdb Fi-156 ,,Srorch..
C,c{p'.)' o rck pozdčji, v lé(. |9]7, jcj
př.&t.vib po p.Ý. vcřci.olt' E ňcži-
nálodnlň lerkt.n m.cri'8! v curychu
v. sla@Ísku, kdc byli ďvóci piekwp.n|
v.lmi Jt'ňýmj gt3rty 3 ttá*ýň pti3!.nlnl'
Fi.l56 byl totiŽ p.vým ' letad.l, jiÍú dneg
llkámé ýlc.úč.lovÁ . j.ž dotá'l pomo.l
r['rú l }lgp.t ltaltovlt na v.lfui nalých
plochÁch ! }Ykonávat b.z Ýé|tých ú!!av

z. ý.&y, &dy ic typ Fi.l56 použIv.l
i.to ityčné, pozofovaci . s.nitít letadlo,
byb r n.b Pi.v.d@ icho Ýjrcb.' A tak
3. dďt.li dn€ÁnÍ ,,c{pÍl k nÚm'

T}CHNICKÝ PoPIs
K.ó5 ',Čáp.. jc dvou až třiÍúgtný vŽpě.

rcvý homoDlolíIk' KřIdlo je drcuďlné.
K!Ždá polovin. má dva dřevěné íBíIky'
Dř.kližoÝanou oábč'nou i o.ltokovou .ást.
ctyři libá l avDl ž.bfu a ňeŽi íimi L.hčl)
poúo@Á. K$t.! j. ďtgo!álně vyztužeía
ocloÚmi lEty. potaŽcna plám€m. Pied
n.b.žnou br$ou i. umlstěn peEý kovoýý
3lot, odtotoýá hM6 i. olltřet štěrbinG
výni }řidélty a přistáva.tri Hápkami'
Křldl...j$u vz.př.M ke tfupu párem
v-i'i.p.Í'óéloÚch prcílovúých tfu bet'

Tdp Eú př]hJ.tlohú tostru svsřenu
z occlo!Ťch tt'!b.t ! i. elý poE'cú pl{t-

D.Uhd p.r/l.tto t. nuď stdl pě||ktkou .ku|.čháho obfu|u I lozvoji ýědy o |..hrtk| d J hllch
Jyužlrl pfu pon.by 'bol.čnoš||' z. |m&nir Úv KsČ P

výšková Plo.h. i. vz.př.na k. ldlov.'
Přist{va.l ařlŽénl tvořI l.].sický p.vný
!odvo'.k' MÁ vclrni dlouhé Dohy J du-
miči, occ]ovoú pru'inou a oleiovýn pérc.
vdrúm, schopné ýelrni vy3okého prc!éro-
ván! Při tvrdémpiistÁú]' Podobnč ic pé!o.
Íifi i olllufu' NIzkotl.(Á kols lnljl hyd.

Moto. A.gÚ As.lo c jc vzduch.ln
clůzcný osmivÁl.c do V (iívc.t!I) o vy.
koDu 24o k při 2o0o oýmin' ccstovnl
výkoa ie 200 k při 1880 ot/min' vrtul. ic
dvoulistá, dřcvénÁ s pevnýni listy' ljau.
vové nádrŽc jsou v křldl.ch u tlupu j zásobn
p. l iÝa i .348l '  oIc ic  18l .

' zbdru4Í.|aadla: na ptipoi.ném vý-
e.rD J. vo).nsM v.rre ,,u0po_, v raro
v.si jlou ýšcchny čálti lctadl. svrchu Ú.
střl&lny baťvou khaki, zcapodu blcdě nod.
.ou' Kdhoýé vojcDské znoty jsou ..fl.trG
nrod.Ó.bllé (.c.vcnÁ Žnačcna š.ofováulm)'
st.jíč Žbárycn' ic i včtŠiDa l.t.d.l, ÍE
u'IÝaných v 8crcklub.ch s ttm, ž. imltri.
kuločnl ciýilnl b!.ky jsou btlé.

Letadb ČsA jgou ná3třitán. huúl\oýou
mctllbou 3 ňodrým l.moý!ďln' stri
oK-MIR, krcrý jc na jedíé fotogŘ6i, i.

vó.|f NEMEČEK.

Kobťó,hnň|Nahoř . j . l e tad loČnpČďko: lo týE* j .hddo\í ' l i l s , r ášk@de l fuzaí i zť
ň|fi a htu. Dok j! ionháhn.ďý Čá,a'

| ó2  Le rec rv  MoDELÁŘ
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Mo deláři pomrÍhaj í armtidě...

PrdlÚó|..li ý do p cfuD,, hd. hahétr lzkihaji' nai1ďe ,d.,k-
.hno' idto ! jin,ch nod.|ófuh'ch h|ou'.l.|l. Yýhtl, sto|škh i no.
!ýth tr,,' rc,ataý.aé i holfué Úod.I,' Ío sítnó.h ,il' d $ás||ojé'
na ?odlaz. hablfu!čk'. V koutě diln, slojl ýaď| sous||uh, aéjdl,!..
žílěja inv.n,óř nod.lóhi.

s.hóz.j| ý z.le .l6ó|"lh Kllňo, ia|),ofučlk Pél,nt, d3a|4,h c|.

'ah gbýně tah@ý k|oužeh ?rucuj.t Nd|t,Ó|ullk Pdon| podl.
plánu výaihu roz?o.fó!ó,l urči' k|.4 ,rrnery b' b,Io třcba zho.
t@ir, A nlni Íaý.na rÓ hlaÚnl - apd|řit ÍotogrcJi. le,ddlo' jého fo,.
n!/r a oúb.c .o 'fiožnó n.j.k. podrob\os|i' P|Óhk.IólajI ý nale
í .izt ča'opis!' j.zd| ý do kaih@en o úý@ú. Tah poúalý rc'|. ka
papll. ajh|8 budoucl úahďr, Je to ?tóc. ,lloúaýó' q'ža.t,j!.!

ho.laě z,alosti a q)rrualoýi. Á hd'ž |o !š.rhfu sk,,č| '?řijdou k.
sl@ nlý|Ój.' píIh'' .t|ó'a, /4|pI.' swnuh.

MéI ý.a něb,lih ňak., ! fuu 4 naěřil i.fr' ž. na zhot@.ní
haždé z nnh ýačí kn něko]íh .!,l. Tak péčli"ě b'l' aypt@@ánr.

Na učó1'' kdé jso! flodel' lysta.dr, o?t@.Iu nant.' h.ň s.
ýÓdiaot Ílři!. yis| tu !.dl. dnď jíž ne,oužívan'ch nakd ňnoha'
notÚe'ch bonba|dé/n Mriché afua,' ptÓud@á hradla ladných
tla , yé skřinxh najde|. i .ahfué |ýr' kbré iou dn* jďtě fió|o
zfuiné a nouži spiš. h ?okÁnfr při nadnukaý.h Ílchlost.ch. Mu'

ke, je nnrho a,a hdždé z lich aid|t. kus nadl.|é ,|ó@, !fr,,lu ?|o
|.chnichÓu dohonolo't d z|,čfiút čka, Úod.Iéb*ého h|oužhu.

sÓldfa'í aědl' že j.jiéh ?|óc. tó ?|o útlot 9.Ih!.ýzMÚ, vžd,ť
.!fužnoo d6ótn|ka clžka ?otřl a |rz?ozná.óa| k,ad.I fr.zi neř
|epšl. Za to ?dtř| lznd jnú Púaě iMu, no.I.lá6 4 g.dou.lhu
h|oužku'jdkož i |,š.n osfurnifi' huřl s nlh s,olu?t!cuj!'

řo chýba mode|árom v Bratis|avskom kraji
v Bratis].Ýe sú ncsporn. 'chopnl Eode.

lád' Pr.sv.dčili sňc 6. o toE n!.ozlič-
ných gúí!ži!ch' ý ttorých 9! v kltcBó.ii
vďrcňoý A.2 . sicňových fiodeloY Ýclmi
p.knc Úmi$tnili' Aj3 ákrbatickým ňoto.
evým modclom lich nápíkhd dob.c sú.
deh sitát. iste by lictali i dalšl modcl{Íj,

Nebolo náň Žnáňc, žc úč!ďs. sitá.a na
3úi!žiach motorcvýcF modclov jc pod.
ňicncná dob.ou volou vcdúccho modclúÉ
lk€i prcdaiíc v B.ltislave, súd.ulu Kuťill,
&tÓrý Eu lÁskavc požičiav! moto.čck
5 ccm. Ák íc.áiamc motolčc&y Nv-2l a
notorčcky BF 2,5 ccň Žs osobirnc vlrodné
(á t.kéto m.jú v Biátisl.Ýskoň traji P.ic-
mernc lcĎ 3 na i €den okcs, kdc jc si 5'?
krú'kov 3 l5-2o ňodelármi)| t* Ž 250
mod€lároý 3tupň! c, z kto.ých Eá dob.Á
tlctjn& áuj.m o Eotolové Eodcly, mjú
dob.é molofč.ky . 5 ccm - lcn rraiá ňo.

Čo potrcbuiú modclá.i Blarislavského
kraja ! krajský modclásky inštrukto!?
odpovcď mož'o zhEúi| dóvelu a lomoc
ktaiskóbo 8..o&lubu ! }.ajského výbo.u
svtizarmu. Toho času cLýba modclá.on

Kraj3ký .erklubJ Žástúpúý náčelnj-
kom 3. HauušoB, íedoceúil dosiď vý-
@E ! dogiáhnuté úspechy modelárov t
zrcjň. nďiď Bni peBpekdw; inát by
pr.&! s. Hduuš nemohol prÁ.u leteckých
modelárcv Doýažova. 2á .'húnic sá 3 m.
d.[rÁD.',;ko sa sAm vyjadÍil' .

-Ťažko i. uvcrii, že ei zástulcá náčcl.
nikÁ p.. v.ci pÓlitiďé, s' záito, nfuŽňáva
príliš l€tecké modelárstYo. Pri lreďoženi
fnánčnei pož'á.|av&y na t.d štv rck t95ó,
*torú zostavoval knjský tnÓdel.Ársky iĎ-
štfuttor, znlžil s' zajto pláĎoÝánú čiostku
3'000 Kčs (Da motorčeky) ; mod€]áli si dG
rclili p&Eovai zsl(úpsié 12 1o3ov mror.

č.lÓv 9 týE vcdom'm, žc rcku 195ó eštc
ícžia.l.li Podo.u ani u Kv' ani u KA
sváz!.nu. súd.Uhom zljkovi . Haqlišovi

Pítlld KBj3!ý lcrotlub B!íská By6trjcs
uvolňuj. modclároň svojho k.ajs Podgtat-
nc váčšic čj$tk' než o a&ú žildali b.ati.
ď.vskl modelÁli. Nepochybuicme o toD,
žc 8údrubovj! z KA Bans&á Bystrica tiež
MipN uv!žovau, či ua v}n!lož.!á čia3tk!
,,Ýyplaí... Nem.li by podobnc uvažov.i 3j
3úd.uhovi. z KÁ Brdtislava s Mo'ni!
ňod.lárom lcp.iú práfu áko doteÓ'?

Modclári 2 Pricmyscln€i školy strcjnlc.
kej z Nového Msta, z navlilkov.i 8roíie
v Lcoci, z Tre!čIná, z Picšiun - d vš.tci
mjú dobré prcdpoklady pfe úspech 3 mo.
tor'Ími mod.lmi. zatial všák vlástniu len
ňálo motorčckoÝ Nv 2l, kto!é sú pre sú-
ť!žné lictinic nevhodné.

v.Í!n., žc.osvedčcné sovictskc hcslo
),od modclu k Ý.trcňu a motolovému lie.
tadlu.. uznljú i ý B.ltislávskom k.aii' Á}ý
osoh pfináŠa lctccto-modelósky výcÝik 3
Šport pli dllšom leleckom výcajku, ukázsl
vo 8vojom úvodniku -sp!óvnč occlit lc.
t €ďé mod.lóřstvl.. v LM 5/195ó pod-
predseda Úv sv.ialmu, podplutovnl!
Kárel GÍepl, }torý hovoí oklem iDého|

,,' ' ' odpovědnost a roŽvij.ni letccko.
modcláiské činĎosti v kÍa,ich a ok.esech jc
orBánisačně uložmá kfujským aerctlubúm
r jcjich sranjdr, jal@'to výcvjkově spots
tomlm z!řizenlm veške!ébo letcckého

Neábúdlte ná túto úlobu, !údehovit

v B

s U -

(t'M)

I I LNDA . I I  SD  ITO  D  I ]  I , Y
Dne 20' května uletěly dva bezmotoloýé

mod.ly z letiště vlchlabl smč.cm @ Č{-
lou holu | ,,ÁL(Á u.., bilé noué plochy,
č.ý.ný trubtoÚ trup, DotýlkoÝá výl-
kov&a' ,,DAN-5ó.., bilé msné plochy,
mod!ý r.u!, eltoÝč ie Eodel podobný
větrcni cEMIs' oba rcdely j6ou bQ

Nálg b]Ate a odměnu ía &be!u|
kteďGood.látstý kl,užek zo 9va-

Iá.ov pri Letcnskom poháli v PEhe'
Prečo poÝažuje s' zá'ko z. nutné pri p.ed-
llldani nnančn€j požiád.vky p!.dložii ka-
Ieldár ,úťážj s mefuým zoznMom účagt-
dkoýl

PÍé porovn.nie ne'libdr uvi.í' že @-

| ó4  ' " ' u "*v  I , l oDELÁŘ



, 'o  PoHÁR
PARDU BIcKÉHo KRAJE. .

Šo!'ěžili ý né.!žIí 3' č.fund |956 dod.láři
z KA Pa|ď^bi..' P|aha-ně'b' Píeha4.n.
k@, Ú,Í| a' L., Lib.|.c',ihlýÓ' C Pudě:
i@k. a Hrud.. KÍóI@é l hal.gódkh aól--n'.h 

dód.ln M k|i'|i KA sla.,rdL

oř4anisariě zaintil lou|ě, KA ?d|dubíc.
dÓbř.-' z nřihldld'ch 69 nod.lÁft př@ló.
d.ti ,gAl;oňá4''' h?i1 oúddili |ři . plti
ýa iik soul.ž ý 24n4" |l.l1@4ti ě.tn!
diýá.i. Pěkn. pollrl v)'d|..lo až dÓ odpa
kdnkh hodin' hd} b'la 'a'nž q]ho]1aúda'

M.zi loulěžk|ni ýn. si Pfu]in|i ťinjch
ýa n úob.@ého ňodÍ]u j.denó.hle|ěho
,|iilho souhuqa s PÍah,' J.ho úÓ.].l RÁ.
kETA ' non|k.ú AMA 25 efi s ťdto.
!ď4 j. ccl' z bah,' a.ldi ,ěk,ě wt@'
!ónj n1||ui. Ž. 'Í4.í.u'

Prc diaóh' přip|aýili zl.i@. KA př|-
i. lilé oř. haab.nl- l.t.cho!'',lLd 

KA sou&uha hÓioru K.hÓulha a uAó.-
haaýBi ý'krh, ,ofululúa|' soB||.dznj( h
Ú fuučrlnl dob! a chfudiňi'

so,|Až b'IL zakonkna ! 16.00 hodin ýy-
hotb|o..nlfr au'z|, 4 př.dánlh..(d'(h ..n.

\rySLBDTY
U!ód|ň. tři n!jl.,!| !ýIedh' a i.dnotli.

,. z' Baf@nlček' Padubic. 15'427;
2. K. P6tl?a, P|úa.fr.!|o 6'64I; 3' V'
P.h' Ptď,.'flělto 6.589 bo.lú'

Modely íe gumu

1. L. Li|hd' Pnha-dh|o 6'765 boltú;
2' z' Mai.i, Húdt Kúl' 6.?65;3' J' v4t.
fucw, Prahaúě'|o 6'668 bo.In.

Motolové modély
'. ý. č4ó ' Púhla.ah@ 8'895; 2 ' 1' MÓ.
kĚ, PrL';-n|sb 8.616; 3. R. T.ubÚ, P|d-
hd-ňěs,o 6.280 bodú.

vfuě.n) fud.l z. B!ítonlt.
L2. Nd lldfrku Mhoř. 1'
Čdrý 'dt!z. a'qt' fud'|d'

*

Letcčd modeEři ačInajl stavět mc
dely v ktoužctch po.ué wdaných
osvěděďý.b výkt.sú' Po pných úspěl.
ných lct.cL 3é vě(šinÓu záčÍrui! pokou.
šét o smos&tíou tonstrukci modelů.
Zdé jé pak &ío četá zllamáú když
a malými z&ušenďtmi s bez dostat.č.
uých podtladů řešl koBtNkci, kt.rÁ se
v ptgn ukáže šPatnou a lcN Ď.schop.
nru- Ťěchto stutcčnosti 3i byl iistě
včdom'náňý).t.c&Ó.modclářskýprsx.
tik vladi!úr Prc.h4z&., když pstl uvou
lovou knihu ,,slmost.tnÁ stavba lc.

ProchÁzkova přhčk! j. obsáhlým
6ouhrren zkušcíostl ! !ad, zlgkáných
dlouholctou pmkrickou Žkušendt|,kto-
r. lutot jednodušc a poÚtavč př.dává

svým &cíářúň' cclou práci 3urol zccla
Íňyslně z!BěřÚj. pnkt!.ky, ncboí'

igk sÁm řlká v úýodu, čtcnář IňÁ dncg
k disposjci cclou řadu jiných přlruěck,

věnovlných lcte.ko.mÓdclářsté ih.o.
rii' cht.l.li by dňcl auto. sh.noút do

i.dné přločky jlk lcrccko.mod.láÉ
lkou praxi, tak i thcorii, dostál by se
nutíě k ták lozsáhlému dllu, žc by iiž
svým loxAhem čt.nÁřc odrodilo'

Procbázkova Pitručka se skládá ze
čtyř zá}l!dí'ch čá9tl. v p.ýé části se
.uto! z.bývó .cjdřlve ,lkýtfui niíi.
mm, nutíým p.o ýlast'l íáv.h lérájl
dlío mod.lu' Uvádt základíl t.chúické
hodnoty volnč létái|clclt modelú B uči

čtcnářc úkoíúE, nut!ýň při krcslcnl
modclu, ilko j. př.krcslÓvóĎl výkresů
růzíý.h něř|tc'k, konstNkc. a kÉslenl
rtivek e koncčně rczkreíovánl plofilů'

Dá|c !váď meziíárcdně pl.tné přcd.

Dbv orc stavbu mdclú, klclým musl
vyt ovet vS"ctrny noaetv u.cenC t ucar
li na sutěžtch. Pfvó čfut jc ákoíčcná
př.hl.deE 3ó Eodelů včtroňů, modclú
3 !rúo!ýn svaztcm á Pi3toqm mG
rorkcF, kt.ré s. v Po9lednlch dvou le-
t.ch uEíst'ly 'a ptednl.h mhtcch svě-

to!ý.h lete.kGmod€láiskýcb soutěži'
Tlto k.pitola jc pro samosráríého lé.

t.ckemodclóiského kofutNktéra Ž.čÁ.

teč k! vclÍni důkžná, protožc ho s$

blmu'e s tváÍy s roŽmčry osvčdčených
s úspčšných ňodelů.

vYšLA NovÁ
M oD E LÁŘsKÁ

KNIHA

Drubá část přtručty jc neiob'áhlcjšI '
s ie věnováía práttické sl!Ýbě Eodelu.
Autor wchá' od @tériálu á popisu,c

tÍŇbu dsb!ých částl, s6vbu tspu'
křtdel, @!ĎI.h ploch a přistóv.clch
ařtz.íi' Hovořl lat o stlvbě podÝoz.

tu, potaboÝánt modelu, vý.obě g@o-

vého sÝlzlG a vltuli. v kapitol. o plsto.

vÝch motorctch gtručnč popisuje čtyř
lipy .cshoslovcnských detonsčítch
motorl.ú pro vol'. lét9jlcI modcly,
zDúsob jcjich uPcvíčnj íá ňod.|, dN.
hv ' vÝ.obu nÁdržl a lon.čně hovořl
o;oho;nych směs|ch' v dglšim čknáte
seznomuje s časovoči t olnczcnl doby

chodu pi3tového ňoto.ku i doby lctu
hodcLu' KonečĎě p'k dochÁ2I k pG

pi9u opíav potl.ozcných modclú . vý.

rob. rúzných drcbnostÍ, oivědč.ných
pii tétánt ! mod.ly' cclou ruro.á.t z..
konč!'e gtr!.Ďy výtlad o aitz.ď.la.
báv.nt modclářské ďlny ! popis Žalé-
tÁvóĎI volně lérlilclch modclú'

Třctt čÁ5t př|ručky '. věnováD. pe

phu stsvby &yř modclů (dvou vět.oňú,
modťlu s gumovým švozkem á motorř
vého tnodďu) autorcvy lrcBtolrc..
Tcnto popb jc ý přllozc doplněn !o.
dÍobnými stevebntď pláíy'

PoíedlI část přlrúčky tvořl tlbulky,
obsáh ll.l ná*res a 6outádíi(. c.uem
!55 plofilú 'PuŽnclných prc lébi|cl

Prccbázkova PřIruěka jc u.čcna pi+

deÝštm ml.dýň lclcclÚm modelóřúm.
Prcto tgž áuto! Ž.cl. sp.ávnč vykládá
@ Dcijcdnoduš.ii a hl'ýně pak ténto
výklod dÓprvá', mimo ''ž uýed€!é tl.

buky prcfild s stavcbni ýýk€sy me
delů, ccll.cň 35ó vclmi názornými
obrázky' Toto i€ postup iistě správný'
neboť takto sc mť!že .utor íejlépc vy-

lovnát s. svýn úkotem' dát nladýň
čtenářům prákticky prÝou lnihu, zabý.
Yajtc! se do Noubky stavbou volíč lé-

tsjlcIch modelú. J. možno řlci, Že tcnto
úmysl se Ntorcvi zd!řil.

Kíihu vládiÍ rá P.ocházky .sáme
státná staÝba l€tectých modelú.. tŤd.lo
nailadatclstÝt,,Mladá froítď.. Knihl
úá 3]o sían, 35ó obrázkú, l '5 l4bulek

!rc6lt, ía třcch pt{lohách 4 st.vebrú
plány nodelů a brcžováná 6toií
26,60 Kčs'

1tr8. tdtmtt SCEINDI/BR
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MEzI l{ÁR 0DN l  s0UTĚŽE
Nd čfuda . aÁtduia l.bš\t

hě4.. jc ,lóa@ónd řada 'aiiňc-
.ý c h fu .zínáf odn|. h I. t é c ký. h,t h ónl'

N.jčil4ll jsou sod.lai' h|.h oG
řórlajl a. dnúh 7' a 8' čfud( ;ob
těž lodníú frorl.ln o Milón,' 21. z
22' čŇd4 'oul.. o ánbi,n bÓhá|
a sdotbdrtha", 3.-6.'sri; tu,-
t@á ňútr@ltal hoto|d,n.h Bo.l.1|1
o Gruaf.au |ioučBně j. ý ANlií
Pořóúnd 'ou|ě' radi; řl.di.h
do!t.| .

o.l 17' dn 19. !|Dfu '. kúó
o l]o.sana.! a. Šv.dlhu ýr@.
Áil|r@ýv| úod.In 

"a 
fu,,d,n bohrn

(vdh.ÍpanÚ 'oM|),; .óři 'i bud.
o 'lt.líí (JaI@) Ódbjýat Ňě|oú
dan@'fu' u?oulaÚ.^ fu&ln d po-
čóthd jna búdÓu 'r.|..ý nod.lá|i
o ,i|al hht. fuěta v Pl,chtě,l (soě.
t@. ňíštt@'|o, b.2hotord,n.h ňÓ.
d.lú u FrÓ|^cii n.bo g Řb;1).

trLJARNÍ xÁRLovARsKÁ sourĚŽ
byl. u!poř..ló!. obcaojn rýbor.m sýaz.
lfuu dnc 20' kvčm! 1956 n. l.tišti v ch..
bu' zúčlgtoilo g. jl 82 mo.l.Ióňl t.t.loril
A , B ! C ,

N.jl.pšlho výlÓnu dosáhl s' P.ocbázka
l T.djc' tt.rý Ý r.t.sorn A MIét.l v D.tl
rt.!t.ch.clln 9oo vr . rrst s. t.t drir.-
l.E putovnl}o poháN plo ro} 195ó/5?'

vš.cbny ptihElcné modctý bYlv v;|tnl
p.čuv. vypncoEné; k j.jich dobrým w'
lonůe podlt.tíě pnlp.lo p.t'é po.aí

!.ÍsLBDKY

|. orý9J.' Holýšov' 4o8vt;2' sn.bl M'.
Ch.b, 398 uj t. Svobod. F., Chcb, 34j

K.rGSorl. B
!. Plochlzt| J., T.eUc., 9OO !1r 2.

Ji'ďtch K.' DoD.'ucc;?,2 vrl ]' viiém
F., Holýtov' ó05 vr.tin.

K.t.rort. C
l' vi|ém F'' Holýlov, ó09Ýtt 2 z.t.nb

Ic'; HoIý|oý,,l37 vŤ; ,' Ho.'úč.t I'' Ú!
D' o.' 3ó4 vlcřií'

J' PATLBJCH, ov svržmu ch.b

sourĚŽ oKREsNnIo
PloNÝRsKÉllo DoMU

v Ji.bč dn. 20' kv.!í! t' r' bylc usDořÁ.
dlň. plo,áky vycvi}ového ÍuDn. Áa B'
ol8újsvll i orrclni pionýrsi(ý dúm v.
3poluPróci i. zo svszsmu pti oPD v li.
čln. j-vltčzc i.dno']iv1ch |.t.Boril odnófut
ov csM tnj'nrEi c.nÚi. n€ eDšl dru'.
ltvo obďželo putovnl pohd. ov ČsM'

o.!anis!c. loul.Že byla dobrÁ. stárty
Í.'ovalo n.přlznivé po.á3j (silný nÁrdový
v'l'l)j př.sto bylo dosž.no dobrých vy.

v l't.3orii što|'ló kluákú sc n.il.oc
U'rlslilo dfl'stvo KPD H.ad.c KrilÓi]e
| 255 body př.d d4žstÝ.m oPD JjčIn
. 244 body . &u'!tv.m JičIna (sed.,
scdláč.kJ zikEuld) se l92 body'

v l€t.8o!ii ýčtrcňú zvltčzil !' Lcchn€.
z Jičlns s 33l b', dnhé Eúslo obssdit 9.
N.DE.n! z Lib.rc€ (32l b') . tř.tl s.
Ifulich z Lib.rc. (2l9 bodú).

s. GRoss, ov sÝg'.mu Jičiú

?il
l.YŘEzÁvÁM UzAvÍtE\ÝcH

oTvoRÚ
Při Ýyt.2Áváni lavřcnÝch otvorú. n'

pt. wl.hčcd v prc6].ch, !.!t tt.ba ;vo!
noÝ.t !rc kždý j.dlotliýý prcfrl ..o tu.

DělÁm to !*, ž. !. Ii9t Dilkv n.vlcču
nětoli} ProÁlú a up.ýDtm '. t rimu pilkv
gllmu - na obrÁŽ&u ozna.cno 'A..' No.
l'o-ro uP.vňuji Pr6ly !Gýyl.bč.né' Nylli
|.o6 prchr po dfu}én vťÉzlv.b t za-
ltlkuii i. pod tpo&Ú qrfuvé ďko'

TI''to jcdnoducňýh zl.p!.njm !. !nl,I
n.kólik.t .a3 pott.boý l. ópr!@ýAď oG
t''ú ú.to př.pá,.}' J. to m'nr ji' zúmÁ
v.c prc ztu!.í. rcd.lái., mohým z!.á.
t..D.ltĎm v&t ji'té ponú'c

v' RYBÁK' Ru'ombclok

+
sPoJENl KŘÍDLA 

"NÁ 
DRÁ.ii.

dd) spoj.ÍÚ děleíého lildl. oc.lovím
&íi.m j. vhodné hrlvné prc m.nU ňo-
ddy (v.Eoně A-I, ňodciy nd EUhu), sl.
rzc 'c u't i n. nod.|y větíl. Pou'|v. i. rs
liiH.d čl.n r.plťr.n!!.nlho .tju.futÝs Jo-
.e| }rarspát l ú,pěch.E nó vétlonld A.2
(Ýú Í.lvt 5/5ó - pozn. r.d.)' výhodou toho.
to lpo'clú i. iedloduchos' malÁ vÁh., lpc
l.Eow3t 3 dolon.lí pcmost i pru'íost

POPIS
Do třI í.bo čty! trljnl.h 'cb.r jsou p!o.

víely d}. otvory Drc noloé dÍáry o 2.3
lrÚD . ,Cd.n otvÚ plo 3Doiovacl drÁt
o l m!l' spojovlcl dtát jc zroDč.n očry,

&tďýDí prcvlét!@. z.pal}u i.to taii|tc
v.d toUčet. Pii !á@u ápalt. praúne .
uclÚá'l k.Iďo od vě!šlho Doě}oz.d.
U málých mď.|ú s. ob.jd.me b.2 !@iG
v'dho d'átuj n.boi tllďo ud.ži d.ni $
Dýcb &áÍú v otvÓr.ch.

BoLy tlupu 'Dozlejňě v mlsrě dotvtu
l.řldls Potáhn€D. p..tli'kou, do r!.Íé óGEt'lnc otvory pro dÍÁty. Potř.bui.m..li
polohu kídb měnir' ÝyltÚfr. DlBtě

Dróty jsou prohnuty do ',V.. uvnitt
tfulu, oitoliv .ž ! LiIď. l Dúl.áé ic rql(é
vyh.t v..chny ďvory Dtc!n.! .Dtó. t.&
n.jšl' iiMt !. l.řIdla 'virki|...

srFjcd rí(l|| dt.l.m |. n.m oJv..tčilo
u 3.ri. 'A.j.dnič.&ll . n.dělllo .tlycbnl
podž. úi n.inlidllm ČlcDůD boužtu.

*
Z  PRAXB

. Ac.tono!ý l'k po určir.m .a!. pr.ď!'
l.ňC '.a kl.hn.. Abyc}'oo tomu zÚ.zili'
plidávÁmc do bu'!.bo .c.tonového |rku
uěkout l.p.& ricinov.ho ohjc. TcDÚ.
po!o6 llt tcdlm..
. DotoDalé plužnosli lA}ovlného 'orallu
do.u]m., rdy' lskuj.m. pou. b.26wým
l.ro M rybáŤlké pluty'tl.!ý i. ido'únl
Ý ob.hod..b t b@.ňi .l!ky'

*
I l  L f ,DA J  Í  BE  ! ÍoDELY

. 30' 5' ulctčlÝ.t.oňc.ňi9z Jilemnic.
ns v..hlabl' Popi!| čerÝ.ný trup, |llsvic.
EoďÁ' tonc. třldb a Ýýškovky .cB.íé.
Nál.z bl t. z. odměnu '! td..!u I G. Hol-
j:e, Rorrnic. n. J.386.

. 30' 5. !|.t.l Ýětloň 2 Jii.6nic. n.
Hrmry, TiNrld, lopb: rozparl 1900 tm!
&ř1dlo. ýýškoýkr hně.lé' tfup ,ltrtý' Nd.z
hl.3tc z! o<lrněnu m ad!4u I v. Molničks'
Roztoctl 491, Jil.mic..

K MoDELU ''Rč-oo.. - vlt pfo.tř.dnl dÝou..!.u. popt. ú .t!Ú! 168.

Yp|djo j,ou 'o!řo.laic. pol.í|éhd pfu}lu
NÁcÁ |10ó.

0

4,82
4,73
4,64
4,25
0,12

l , l0

1,27
1,16
0,91

0,0

*

tÝKREs MoDELU ''Rč-56"
budou pt!ýděpodobně prcd{vdr modelď.
ské prcd.iáý lsi a 3 Íně9lc..

ModelÁřům, kcii chrčil mod.l stavčt
dř|ýc' d{ ..d.k.c Žhot@it ! Žašle poštou
pleÓeefiďou lolii !Ýk.uu ve skutcčĎé
v.|ikosti. Plúo$a6.kÁ topi. 3tojí 3J5o Kč3
ýč.mě loštovnéIb. Plait. přcdem pošt.
poutlztou na adres! l R..l!kce LM' Júg-
mamova 24' Praha II. vyilz€ni tE'á n.i-
hénč 14 d,rů. ob,cd'Ávry výl.lBu
Rc.5{ přtJ|DáEé do 3l. č.Neú.c 1060.

Po'dě,r doué NEvrŘÍ'DlM.B !

j,zs

5

10
,5
20
25
30

60
70
a0
90
95

NACA 2|406

I,25
1,88
2,79
IJJ
4,15
5'1í
ě'90
6,42

6,90
6,55
5,85
4,85
3,56
1,96
1,05

Í

| ó ó  
" " . " "*v  

^ toDELÁŘ



PomÁIIÁIIE sI

PnoDÉ'
. l Mrr.fu l.hďr Doqlr. x3z !l.ý!|l. ! |50
u 30o R..' v. N.n...t. Blií.lá 26' Pnbr xII'
.2Motor.kstrí l,3z.75 Kč!' j' M.Í.' Mií.k'
su!é M.ío č' 2o7. . 3 Moloř! l'do 2,' cm

L' loMč, Nlb. Ř!d. .ňídy 2' fučmy u PEhý'

-o K..' z' v..h!itl' PoknlrÁ l'' 'ihlrvr' .
5 D.t' hotor.k ''orkÁn'. ló c.D l pr.ru.@...n
!.liÝ!rórbÝrčtn,d.t'not.r.ka''.mpoĎl.
k.ý. a' Tmré' R^ 242, ŤirDÓÝ. . 6 MÓtÓ!}
r'do 2,' .ň (.o!!ítl.*Í) a 220 (čl !. Pyrol!'
KLnndon 2r. &no ta, a 7 M

H' ví.l.. lI' M' 2vcrls Č' Ti.borá' . 3 Dd

.Dlrn. J. Dvoi.k,
luátoh .31 fnh. 9' . 0 Trytro!' rďoŘr

t. Hoc.L, zdibllr 2ra,
PnhÍxobyLily. . |0 Al.Idb.ti.|ý U.nod.l 3 ňc

0.| nň t ó xěr' l HNrl(.' Ho|..}ov! ']' Pah. 16.
. rr Moiořl BF 2,' .m . I30; inj.l.čnl ítll(r..'
}u r. ro K... v. !.novrld, vPss lián. . ll u'
ňod.l ' ňolo't.n BF 2,5 .cn d.l. n.bo t v|o'.
rfu prc r!I' |vl.}'u . 250 x... z' fub.í' Pod
Plnrlrou l{'0' Rrkďnlk' . 13 skt. rcrn]|y

M' Pofuuu' ch.tli|Ltho ai' c' Bud.jÓuŘ
. l.r MoloEvý .brrd.mě', hnďou nr.fu, bc
rlké rubvlc. a 350 x.'i Ptitsd'ě qm.'Jú a
dobrý ','h.vtn . hl l.Ži.t.o' v Monv.c,

r,3<ňz. '2oj U.óod.l. notďlú Nv.2l zr l'o;
t.'.|ový holól.k | ňodét.n I2'0; ď.loÝ' &Ár
O o,i m. Do. S. Dut!1, Ps 5o3/D, Boo IL
a l0 MotorL KcB Torp.do 2,5 .cn, 2 prru!.
tv'ťly' 2 Ldlly L ',ol nutoŘ| Bur ! cm' 'lt

. 1' Rohó ioč.lty |éecrých
.rDpl|d' Í!futFrd' v... n ! b'dnuu' Íutú'r'r(

d.rc. LM. a lsMo.orry: AMAr,2..m-3o0;

&bo 2,' ps vyll| výIrcn zr 200; Lfuo 2J '
25o; M.U.rý liEED

"Buleýr'' 
! 30 K{.' Ir' nlhnuvll.ý' r,o|n. H.m.

37. NovÁB|ó.' . l0 Mob(t ó'].cň! B'oo o'nin

Do '.dú(. LM' . r9Á lŤ.ldlilu 0'. bm uÍo!'
' 0  dn . z r  {0  K . r :  Ld . c lé . | . u
0|i , '!t.'Í.!ú. rcz n zrll!' Do !.d.rc. Lnr'

XOUP!
. 20 LM..3/l95l' J' ohď.' Pss clňdin'
. ll PL'ry n. vo''. nolorÓÝé noddy, .ot.žnl
íodlly . Nmvýn
a|lu' J' sÁhl z.l..ho!i.. 2-. o' conwrldov'
. 22 spln|c' El. plo Íl]i.ň .|r.n. m"ddy n.bo

LM,, LM a 9/L rc.. L HNr
r|' Hoh.lovr l}.fnh.xvl' . 2{ llAí.* ňsl.tv
póldoÝ.ho nju|'M' Do tdllc. LM. . 26 r:.
ku.|b. zoRA I_III tohDhbl' n.ňl.Lé fotc
'oN!ónc. voi. |ý.h l.úd.l, b!ú obrózkÓ
vooBL..l?ELŤ 25o' romDl..nl rlbuň NASI
vo|Acl Íý o'ion'.lbm '-It en. slrv'J lid.
fy oÍl; A|buD lbkty fy J' s.hi.bi' Árbuň c!'
.rard. íy Kollnr .i|Ó!lr' M' s.črÚký' Nr Ry.h.
Ú..20r{' Pňb| xlx' .20 UplD. fulnItý 'cř
}ý.h č8Ú'n0; Alitlil. rc.. r92o r dNI|ll l.i.dvl

o<)' lo.5 (.' l_3)' )q50j krc.l.. fuýiny ro.'
1943 ,  r e5 r . d . l  :  t  t u l d r  r o i
.o.' r9$; ú''né ločij|y drl}l.L lcú.tý.h ..epnó
ryďvb'lb v bB!|ém l.lrou .u.Uhďtru do ''
!9lE ! v csR od l' l9l3 (v&bA l.c(|ýcb š|o9l!ú
wd.veých u slov.n'ru od L 1939 do i l9'{J)'
xou9l ..d.lc. (řldl. v|'rir'

vÝMÉN^
. '7 Mrl..Ú M.trsoto! r moblk.n stí l'3 šm
! d.loBtnl noroÍx 2!'-5 .cn' pt'!!dn. t.y.te
\'' I' Ličko' B.ňur č' r0' o' Bléío' .2a sirdI
íolo.'rrÁr &ír . lnihy p!Ó ÚlÁd.' a d.toD..ni

rodín' '' llolub,
v.nokL.ý . 3ó' D' c.'nolirc' . 20 Ml.dy k.bnik

Nv'2l' ' ' Prcrk, N.bř' B' !4d& 2m0! Pnbl rl'

ly 2'' .cm, pi'prdn. p'!dÁm zr 450 Ke. zý' vr.
chutlo' Pol.nllú l'' ]ihhÝr' . 3l lÝrini!furnl b!.
tlliÓv@ dadultnpo!*u

_r0 cm' lillldně iryskoýý' z' Hgbrí, Pod Ply.
.r*fu r4ft. RltÓvnlk.

lrodln zr 2oo K.' ,. MÍ!'Á., Ni zknt.39oi2l,

Co nového Y |etecko.modelářských prodeinách?

(vp) Modéláři si částo prÁvď ltěžovlu
n. to, ,c prcdejoy mod.lÁřstých porřcb
n.oznMujl, jaré drulty zbož| majl ná

J.t jgmc již oznáňi|i' př.vzal všechoy
orod.inv le'ecko.modclÁřsl.Ých Dotřcb
ilncfu l'dubn. r. !' nAiodnl iodnďspor-
toml prc.l.iny. Podl. našich informácl 3.
k@ečné již Dr.dic oa c.llku a doufÁD.,
žc n' p. sloíovnl ltod.jny tzré co Dcj-
dilv. v'ř.Á| z!|bob vylizován| á3ilď

Naš. č!.nář. ii'tě pot.šI p!!Ťú zprÁv.
o něttqých novJch n.bo dlouho !oíÍÁ.
dMých &uz'ch bod.lÁfutých po'ř.b.
tt.ré isÓu bud ji' ía skl.dč í.bo rc 'ačnou
ý n.ibu'Íl dobč Drodlv.t.

Júú n! suad.!íromé motolové utulc
u l8o-2ó0 m/sloupÁĎi l2o, l40 . 160

'tM, (v'Ťob.Dé podl. vzorú M\rys Brío)'
dól. oc.lové !t@y pro lpoutané mod.ly
o 0'20' :0,30' a o''to tfu, 'havict cúčky
sc ávitcm Mó/0j75' iskož i in&účnt c|v.
ky Drc motolty 3 .lektric|ým zapalot'á.

I2. opě! d@t!t lpcciálíl špcnďlky gc
'tlcí.nou hlavičtou' kt.ié 3c v mo<i.lát.
gtvÍ v.lňi nulnč potiébujl ! tčžko lc o!a-
Íovlly' 8t.jně jlko Íů,t'é štěrcc n. n.ti.
.áDl báeou . kllžol.

Jlko noviík budou uv.dcíy do pro.
dcjc obrbky imatrikuhčdcb aač.} -'
.beccda á čÍsl. v barÝě č.!vcné á čcmé -
a to v. dyou v.likostc.h| 4'5 cň a 9 cm
(Ýýški).

c.luloidové tabinlry prc rul.cry upou.
t.ných modelú jsou vc tv'!u M[G'TRE.

NER 126 ! kápkoÝitého prcvedo|' fulé

N'6*ov!d rlltovó kol.čb túž.t. do.
3tat v různých v.uto$cch. Kol.čl. o óo
t@ @jl htinikové tti.dy B igou gňontG
váq, dalši ýeutogti - o 35 ll)ň, 50 !n .
70 lú - j,ou uýódčny do prcd.jc jako
Úoup..vy s. Ířcdy 2 unčlé hňoty, t.}'.
ňodéuŤ 3i kolďh s.m dohotÓvl. Také j.
n. 'l.bdč dslšt drÚh kol.č.} 2 m.chďé
lxlhy vé ticcb veli&o'tccb - o 35 tr)

Pro WIné md.ly j. Ý p.odcii !p.ci{rí
doutíá& t dctb.mlbótoN Gllopné výl.

Nt zhotovcol pďivových !ó.tt,l. budé
!! s&ltdě měděná fou. o douš.c.0,3 'm'
T.ké !ůzDé htilltoýé pl.cby o doul.e
l_3 tM, v mo.l.lÁřs.!í whl.dlv!ú.,
j,ou jÉ v prcd.ii.

B.l3a. kt..{ D.šim modclÁřůo t.t dou.
ho .hyběl.' i. zatln ur'áděn. n6 tlh Ý pF
ténkách 2 a 3 tM du.tých, v štcc 8o tM

vš.ch.í uv.d.íý mt.rlíLl doglM.tc
Ý.ďc ji' z'vcdcný.h bě'ný.h Pott.b
v modclÁřlký.h plod.iďch D. p. spo.
tot'Ú prod.jny' i.iichž adr.Jy j3ou:

Pf .h.I-P. ř lžstá l
Bmo - Goltý.|dova ř. 16
Br.t|'l.v. - HÚbanoÝo Ďlm' ló
Č.!té Budč,ovlc. . BiJtlplkó 2
Lib...c - Molk.wtá l8
oloúou. . Rjcgrovr ll
o.tt.v. I - Diňitrcvov. 3{)
zub. - LcninoÝo n{m' 7

z PÍÍpřavy rePresentantů
(p!) DruM přlpráví! a výběroýá !ou-

těž ňodclářů.rcprc'ctltÚtú J. tonál.
24. čerid. n. l.tišti v K!!luD.c!. Kváli-
fioýalo sc do Ďl z prrDl přlpráhé 8outě'.
(vi2 l.M 5 a 6/5ó) po osňi mďclářlch
ý tatcgorilch A, B a c. soutěž íe lérlle od
5 hodir rÁno zá silného !á!.zového v.ttu'

v '.dlotuvých kat.goriIch 3. us srili
ú.astdci v náslcduiÍclm pořadl:

K6t.8o!l. A. l. Horynaj 2. Hái.k H';
3. llá.ápátj 4. ŠtépÁnek;5' spd{kj
6' Bsňbou!.k. soudluzi B..lnář . JmÁk,
kt.řl !c z prirú goltěže rohěž tvdifuo-
v.uJ 9e drubé goutěžé neáčstnili.

K...go!i € B. ;' LiJl.a; 2. Pop.lÁři
3' Rohlcn.j4. vondrá}j 5' Hemola; ó' Čl.
žekj ?' Fialai 8. s.besta.

(gt.aott. c. l. Čcroý R.; 2. Mášek;
3' Rúž.k; 4. Háick vl.; 5' Pohaíčl-T.u.
beri 6' s€dlák; 7. olech. Prl'ú &yři 3ou-
druzi v této kltego.ii by]i již Účeni jako
repre!€ítanti !a letošni EhlroÝgr!'l světá
FAI.

PoaáÍú3 k. ýšem kstegoríň: orgúi-
sačni !řl9lušíoŠt řdnotuÝých soudrultů ie
l v e d € n . v L M 5 a 6 / 5 ó .

Bude vás za |í mat
. Mnoht pohún. ňod.b l.|ad.] j.

!!hodn. !t.jě| j.ho !9o/,úl.' v zahte
ničnlň ňod.lóřŠ|aí s. ěd!|o a,'h,|aj,
uobx,kl, hoú|dhú |'dtonj.h ňod.-
lú' Tch ú '|' j.Í!.n addkhj ňod.uř
,onaoil .l4.l upoútan'ch ho.I.h' -
))étaj|c|ch |dIř||',, ''Óu a,tlinú ku.
hdého lodtu' f,'n!.h pnnžd'

. v hgosltvii s. tonl v Í.eci cclo-
sórrú mod.|ář3té 3outěžc té' 'out.'
belon'l m t.plý vzduch. v této lrt..
8oln sts.tujl júioři do 14 l.t' K!ždý
loutčžIcl obd'ži před !t..t.'n od to.
ňis. !óčct 3 wtou, nŇyccÓou 20o cm

s D ň I , T E  A D I l E B Y  !
. Rudolf Hal.y, ŠtyBoÝá 422'

.  Pr '  M.xcr . ,  J iÍ ice.p '  20,  pošB
]cvúovic.' .:..

obě adrBy ísou prlvd.potlobn.
zkomoleny, n.bo s. ld.csóti př$tč-
hovali. zÁd.{tnc je' úy oznámi|i přcaíé
íyočjšl adtc9y - jdc o zaslált Yýk!6ú.

R.dtLc..

LEÍEcxÝ }ÍoDELÁŘ. výchr' hěíčně' _ vyd{vá svr! pio r'.lupíd ' Í'údo! Ý N.!.o voj*u, v'd!vtdl*'l' n. p'' Prrli 2, N. D&me '' -vdoud

E&}br JřI srol.' cn'rí úpBw K.rcl Hclnřh' - R.d.re: Pnrú II' JuísbfuM 2., tlďon 2}5}37' - c.u Ýýtiúu l30 K.' PrdDLÚn fu .M rďÚ
. (3 čhL) 3,9o l(č!' - RÚ.jř!,. Po!Úvnl novinov. íu'b.' objldí!ÝLy 'lii'mÁ L.'.tý 9cÁtd\al út.d l do.úo{t.|' - ŤIúe Nd. voiúo.



!.t.l'.i ýpout.n4 ň.|..t. 'oYětlt.no 'Pořtovnlto lót.dlr ,.k.rrn, l*
r.v lhoroll| .oÚdřÚh '.' Ht.|.l t |(A l|!6.. o fud.lv bň. ii' pt.|t

Ý lň ó15'l.

soudruh Yot.nl|.|' edr.| v'.n.mónáňI !,z.
lor..M.{t j. Ňi.í dobřýD mot.řovýM l6t-
.Mt.l. | 6o.}.|Ář.m' N..n|ňkÚ ic |óno.Ý|.ný

řwn|Gt|tl l,inod.| l ňo.otk.ň l.' ..r.
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