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aktiinCiM
Stavíme modely
Nakladatelství »Naše vojsko« v y 

dalo jako pokračování známého »Pí
semného kursu leteckého m odelář
ství« zesnulého B. Sem ráda dlouho 
očekávaný II. díl s názvem »Staví
me modely«. Tato kniha určená za
čátečníkům přijde velmi vhod ško
lám i odbočkám aeroklubů, které 
budou v novém školním roce zřizo
vat zájmové m odelářské kroužky.
v «  —— , ι ί ι  -  j   ̂ -----------á i—  i,   ..n a  lu & u i i  u u  » r  n c u i u c i i u  iv u is u w ,
který vysvětluje především  základ
ní pojmy z letecké theorie, pojed
nává autor v  nové knize hlavně 
o praktické práci pro začátečníky 
a popisuje stavební plány, zařízení 
modelářské dílny, stavební hmoty a

součástky. Dále podrobně popisuje 
všeobecně základní m odelářské p rá 
ce, přechází k stavbě a úpravě jed 
notlivých částí modelu a zároveň 
vysvětluje techniku zalétávání m o
delů.

Břetislav Sem rád byl sám výbor
ným m odelářským  instruktorem  a 
praktikem , na jehož vtipné výklady 
jeho žáci dlouho vzpomínali. Jeho 
nová příručka bude proto cennou 
pomůckou všem začátečníkům, k te 
rá by nem ěla chybět v žádné m o
delářské letce nebo zájmovém 
kroužku.

Kniha má 152 stran  form átu A5, 
152 obr. v textu, 2 tabulky a 1 p lá
nek (Form ánkova 401). Cena brož. 
šitá 55 Kčs. Srn.

Prohlášení Aeroklubu Kladno k model, soutěži 10.9 .50  v Kamenných Zehrovicích
Pravidla modelářské soutěže »5. Kamenné Žehrovice« stanoví, že přihlášky soutěžících mají se zaslat nej později 

s datem poštovního razítka A/9 1950, nebo osobně předat vedoucímu soutěže 6‘/9 1950. Soutěžní vklad má být zaslán 
přiloženou složenkoy současně s přihláškou, která je bez vkladu neplatná.

Podle tohoto ustanovení podmínek se v uvedené soutěži řídily pouze tyto Aerokluby: Mělník, Teplice a Kladno.
Aerokluby Praha, ALAZ, Brandýs n. Labem, Beroun splnily uvedené podmínky alespoň v tom smyslu, že poslaly 

přihlášky bez vkladu dö 919, t. j. den před soutěží.
Aerokluby Louny, Slaný, Kralupy, Terezín a Stalinovy závody neposlaly ani vklad, ani přihlášky, dostavily se k sou

těži a žádaly samozřejmé připuštění k létání v soutěži až na startovišti s poukazem na to, že se to tak při všech 
soutěžích dělá.

Soutěžní komise složená z J. Smoly (za ARCS), R. Čížka (Aeroklub Kladno), P. Lanšliaka (Aeroklub Brno) E 
Knittla (Aeroklub Praha) a jednoho zástupce Aeroklubu Brandýs n. Labem jednohlasně zamítla přijetí Aeroklubu 
Louny, Slaný, Kralupy, Terezín a Stalinovy závody, které nesplnily uvedené podmínky soutěžních pravidel. Soutěžní 
komise povolila létání Aeroklubům, které zaslaly přihlášky alespoň do 9/9 1950 a povolila jim dodatečné zaplacení 
vkladů na místě (Praha, ALAZ, Brandýs n. Labem, Beroun).

Aerokluby, které nebyly připuštěny k soutěži, nesouhlasily s rozhodnutím soutěžní komise a podaly protest v tom 
smyslu, ze trvají na bezpodmínečném dodržení soutěžních pravidel pro všechny a v plném znění, t. j. vyloučení Aero
klubů s nezaplaceným soutěžním vkladem ze soutěže.

Soutěžní komise tomuto protestu vyhověla a soutěže *5. Kamenné Žehrovice« se zúčastnily jen Aerokluby Mělník, 
Teplice a Kladno.

Aeroklub Kladno k tomuto jednání uvedených pěti Aeroklubů konstatuje: Předložení soutěžních přihlášek na 
startovišti a dožadování se létání v soutěži za těchto okolností lze označit jako příkladný projev nekázně sportovní 
i organisační. Vinu je třeba hledat především u funkcionářů Aeroklubu, kteří svojí nedbalostí znemožnili svým mladým 
členům i ostatním Aeroklubům soutěžit. Podobné zjevy byly zjištěny již při celostátní soutěži v Partyzánském 
a daly právě podnět k tomu, že se vynakládá veškeré úsilí zavést pořádek při modelářských soutěžích.

Litujeme, že tímto opatřením byla postižena v průběhu právě soutěž »5. Kamenné Žehrovice*, která má dobrou 
tradici a patří k nejznámějším, považujeme však provedený postup soutěžní komise za zcela a jedině správný.

Za AEROKLUR HUTÍ A DOLC KLADNO:
Z. Janout, jednatel v. rM Čížek, vedoucí MO v. r.

Z h o d n o c e n í  s o u t ě ž e  »
Referát o 5. ročníku této modelářské soutěže, která 

patří k našim největším  a nejlépe organisovaným, je 
letos krá tký  a neradostný: Byla těžce postižena poča
sím a ještě více nekázní, a neváhám e říci i lajdáctvím  
většiny zúčastněných aeroklubů. Podrobnosti případu 
jsou zřejm é z výše uvedeného prohlášení Aeroklubu 
Kladno.

Aeroklub RČS a Sportovní komise ARCS se plně 
staví za opatření při soutěži provedená a upozorňují, 
že kdyby se podobný případ opakoval při některé 
další m odelářské soutěži, bylo by uvažováno o sank
cích proti aeroklubům , k teré nedbalostí svých funk
cionářů poškozují celé modelářství. Všem, k teří to-

V ýsledky čtyř nejlepších  
Větroně: Sainokřídla:
odstart. 45 odstart. 7

1. Vlach Z. ' 590,4 bodů Kladno I . Dvořák F. 508,8 bodů Kladno
2. Harapát J. 580,3 bodů Kladno 2. Hamouz Z. 488,4 bodů Kladno
3. Cimbura J. 579.5 bodů Kladno 3. V lach 444,5 bodů Kladno
4. Kosouš 559,3 bodů T ep lice 4. Zoula 416,0 bodů Teplice

5. K a m e n n é  Ž e h r o v i c e «
mu dosud nerozumějí, říkám e jasně: Chceme rozšířit 
modelářství — nemáme však zájem na modelářích, 
k teří žijí při aeroklubech »na divoko« a k teré funk
cionáři shánějí tř i dny před soutěži, k terá by mohla 
přinést nějaké body do BS! Napříště také nebudeme 
s nikým  debatovat o členství: jako člena uznáváme 
jen toho, kdo má platný průkaz. Tyto zásady prosa
díme i za tu  cenu, že liknaví funkcionáři některých 
modelářských odborů budou vyměněni.

Soutěž »5. K. Ž.« počítá se do BS i v omezeném roz
sahu, ve k terém  byla provedena. K připojeným vý
sledkům poznamenáváme, že bodování bylo logarit
mické a hodnotil se prům ěr ze tří startů.
jednotlivých kategoriích:

M otorové: Guma:
odstart. 6 odstart. 9

1 . D vořák F. 577,0 bodů Kladno J. Peéh Z. 545,8 bodů Kladno
ž. Ham ouz Z. 541,2 bodů Kladno 2. Hamouz Z. 501,4 bodu Kladno
3. Průša J. 493,1 bodu Kladno 3. Cimbura i .  459,0 bodů Kladno
4. Mařík M. 263,3 bodů Mělník 4. Čermák J. *24,3 bodů Kladno



O vyškoleni budoucích techni
ku a inženýrů se starají v de
mokratickém Polsku t. sv. zá
vodní školy, které připravuji 
odborníky z řad pracujícího 

dorostu. V druhém ročníku  
těchto škol věnují se žáci hlav
ně stavbě leteekých modelů, 
s nimiž se zúčastni celostátní 
soutěže. Na obr. vlevo a vpra
vo vidíte žáky škol při práci.

Aeroklubům, které zde 
postrádají obrázky ze 
svých soutěží, sděluje
me, že nám je zapomně
ly poslat. — Redakce.

Modelářství v Sovětském svazu je nám pří
kladem Jak po stránce organisační, tak spor
tovní a ve vyspělosti konstrukcí. Na obrázku 
start se země modelu 8 výbušným motorem  
při Všesvazové soutěži v Tušinu u Moskvy.

I

Modelářské prodejny Nai« vojsko dodávají 
Již plán a stavebnici modelu s gum. motorem  
»Loudal«, který patří do jednotné osnovy 

ARCS. Na obr. vlevo dole vidíte prototyp při 
zdařilém startu se země. Startuje konstruktér 
modelu Jos. Vartecký z Prahy. Stavbu modelu 
doporučujeme všem zkušenějším modelářům. 
Popis a plán otiskneme.

Vpravo dole jeden z nepodařených startů při 
pěkné soutěži »Memoriál St. Jelínka« v Pro
stějově. I takový neúspěeh přináší cenné zku
šenosti!



MODELÁŘI NA BRUSELS KÉM ROÁALONU

Napsal Antonín Zrna
Bruselský Aerosalon se konal ne dnech 10.- 2.>. června 

J050 v rozsáhlé střední budově Grand Palais du Centegire 
\  v severozápadní části Bruselu ^

Hok 10HO — polovina stoleli   dal pořadatelům příležitost využít tohoto jubilea a organisovat výstavu pod vůdčím
heslem »50 let letectví*. A tak se stul letošní bruselský Aerosalon nejen výstavou letecké současnosti a pokroku vpřed, 
ale ukazoval též v historické části vývoj letectví za uplynulé půlstoletí.

Plná jedna čtvrtina výstavní plochy byla věnována 
historickým  exponátům , k teré zapůjčilo z větší části 
pařížské letecké museum. Byl zde zachycen letecký 
život od pokusů Chanuteho a Heringa se závěsným 
kluzákem  zde vystaveným  přes letadla Blériot, Voisin, 
Demoiselle, přes válečná letadla z r. 1914-18 Etrich, 
Coudron, Spad XIII, přes období slavných výškových, 
traťových rychlostních i jiných rekordů  daných jm ény 
B rěg u e t»?« a Macchi C 27 až do naší doby, zde charak- 
terisované Gloster M eteorem 4 a větroněm  Fouga Syl- 
phě poháněným  tryskou Piméně.

Ve zbývajících třech čtvrtinách byla vystavena le
tadla osmi států , mezi nimi i Československa, k te ré  zde

vystavovalo dnes již v celém světě známá letadla So
kol MID a Aero Ae 45, m ající za sebou dlouhé zahra
niční lety. O ostatních vystavených letadlech se čtenář 
dočte v 16. čísle »Letectví«, kde je  v obsáhlém  článku 
výstava i letecký den v Deurne popsán.

Vedle letecké techniky zajím ala m ne také práce bel
gických modelářů, k teří zde měli svůj výstavní stánek. 
Blízko nich vystavovala firm a Scientific veškerý le
tecký m ateriál, obchod s m odelářským i potřebam i.

M odelářská organisace se zde nazývá »Federation de 
la petite Aviation Beige«, čili federace m alého letectví 
Belgie, je  členem K rálovského Aeroklubu Belgie a or- 
ganisuje veškeré m odelářské dění v této zemi.

M odeláři jsou organisováni ve 47 klubech na způsob 
soukromých klubů, jako byl u nás na př. IPRO, nebo 
na způsob našich zájm ových kroužků na školách. Z to
hoto počtu připadá na Brusel 7 klubů. N ěkteré z nich, 
čistě odborné, zabývající se jen  druhem  leteckého mo
delářství, jako na př. »Control - line - club« v Lodelins- 
art, sdružující m odeláře zabývající se stavbou a lé tá 
ním upoutaných modelů.

Vyšší organisační složkou jsou k ra jská ústředí, k terá  
jsou v Antverpách, Namuru, Lutychu, Tournai a pro 
brabantský kraj zatím  v Ukkelu.

Nejvyšší organisační m odelářskou složkou je Ústřed
ní výbor. V něm jsou zastoupeny všechny k ra je  a sek
ce, k te ré  jsou v ústředí. Jsou to technická, sportovní 
a propagační. Nynějším  předsedou je plk. A. Helle- 
mans, m ístopředsedou m jr. I. Borgniet, k terý  je záro
veň předsedou sekce propagační a s k terým  jsem  měl 
dlouhou debatu  o belgickém  m odelářství. Roční p ří
spěvky jsou 15 belg. franků  pro juniora, 50 franků  pro 
seniora závodícího a 30 franků  pro přátele m odelářství, 
což je  u nás neznám ý způsob členství v m odelářském  
odboru.

Belgičtí m odeláři m ají mezi sebou řadu »es«. Jejich  
činnost však je převážně sportovní; účastní se řady 
m ezinárodních závodů v cizině a sami také jich řadu 
pořádají. Zdá se však, že je jich  činnost zůstává p ře
vážně jen  sportovní a je  záležitostí určité kasty lidí. 
Není to tedy spontánní záležitost mládí jako v SSSR 
anebo jak  je  tom u nyní také u nás.

Na m odelářském  stánku  bruselského Aerosalonu bylo 
vystaveno několik modelů podle W akefield rozměrů, 
větroně a jednodušší m otorové modely. Velký moto
rový model u stropu stánku  byl vybaven dobře fungu
jícím  radiozařízením. Vedle modelů byl zde vystaven 
tunel o p rům ěru  asi 20 cm s řadou základních těles, 
tunel spíše ukázkový, než opravdu pro m odelářská m ě
ření. V m além  dem onstračním  cirkulačním  tunelu  byl 
m odel obtékán zbarvenou kapalinou proháněnou elek
trickou pumpou. Toto zařízení jsem  m aně srovnával 
s p řístro ji moskevského Caku, k teré jsem  viděl před 
necelým  rokem. Ceny a poháry získané v soutěžích po
tvrzu jí výsledky belgických modelářů.

V otázce m odelářského m ateriá lu  včetně konstrukč
ních výkresů modelů řek l bych, že i belgičtí modeláři, 
hlavně jejich tvůrčí iniciativa, pociťuje M arshallův 
plán. Tak na stánku  m odelářské firm y Scientific, sou
krom é firm y známého belgického m odeláře Stockman- 
se, bylo vidět m ateriál a modely cizího původu, hlavně 
am erického a jen málo původních belgických konstruk 
cí. Na moji zvědavou otázku o původu m odelářského 
m ateriálu  a konstrukcí a na malou přítom nost skutečně 
konstrukcí belgických mi nem ohl dát p. Stockm ans 
ani p. m jr. Borgniet uspokojivou odpověď. Co však mne 
potěšilo, jejich pochvalné uznání našich Atomů a Su
per Atomů, k teré i zde jsou známy a o kterých jsem 
slyšel také na druhé straně Evropy — v Moskvě. Dou
fejme, že i naše nové motory, dnes zatím  v prototypech 
u Buška a jinde, proslaví nás zrovna tak  ve světě, až 
budou vyrobeny v sérii.

Motory vystavené v stánku  Scientific, byly všechny 
cizozemského původu — OK, Mc-Coy, A rden a Ohlson 
v nejrůznéjších kubaturách, m otorek OK C02 o obsahu 
0,3 cm ‘ byl poháněn kyselinou uhličitou, stlačenou 
v bombičkách pod tlakem  60 kg/cm-, dával 7000 ot./ 
min. a vážil 85 g včetně bombičky. Je  určen pro m ode
ly o rozpětí 75— 105 cm s vrtu lí u rům ěru  20 cm a stou
pání 8 cm.

Převážná většina m otorků byla provedena po způ
sobu sam ozapalujícím  bez regulačního pístu se žhavicí 
svíčkou zpravidla nesym etricky posazenou na hlavě 
a sm ěřující k přefukovým  kanálům .

2>o modelářských soutěží jen s členským průkazem ílRCSi
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N E Z A P O M E Ň T E  n a  n e j v ě l i l  p o d z i m n í  l o u l t i í  
„M EM ORIAL ŽENKA FO R M A N K A ·· V PRAZE 8. Ř Í J N A  1950!

Větroň Sonrer 
Major, rozpět i 
f:V?0 min

Jen  m otory Ohlson zachovávají si svůj princip zapa
lování svíčkou s rozdělovačem před válcem. Modely 
de Luxe, typ »23« a »29« m ají karburáto r před válcem 
vzhůru postavený.

Motor »OK twin«, dvouválec s protiběžným i písty, 
má obsah 20 cm3, dává 6000 ot./min. a váží 624 g bez 
elektrovýstroje. Podle označení vhodný pro modely ř í
zené radiem.

Další pohonná jednotka zde vystavená byla tryska 
Dyna-jet, dávající dva kg tahu. Byla opatřena norm ál
ní svíčkou, k terá  již chybí u našich trysek  vyráběných

v učňovské škole 
Rudý Letov, což 
je podstatný po
krok v tom to d ru 

hu pohonných 
jednotek.

Warrioc, upou
taní) model 
americké kon
cepce s výbuš
ným motorem 
obsahu 3 ccm

1 — navíjecí bubínek s klikou, 2 — vodicí kladka 
horního lanka, 3 — dvoudílný k ry t s rukojetí, 4 — zá
padka navíjecího bubínku ovládaná palcem ruky  — 
(obr. 1).

Jinou takovou novinkou pro naše motorové m odeláře 
je  vibrační otáčkom ěr V ibra — také am erické firm y 
Fowler. Je  velikosti asi norm ální tužky, z jejíž špičky 
je postranním  rýhovaným  kroužkem  (4) vysunována 
ocelová struna o síle asi 0,8 mm. (1) M ěření otáček 
se provádí tím, že se špička (3) opře o hlavu válce 
běžícího m otoru a rýhovaným  kroužkem  vysunujem e 
strunu  tak  dlouho, až se tato rozechvěje velkým i kmity. 
Rýhovaný kroužek nám  ukáže příslušný počet otáček 
na stupnici na pouzdru (2). Možnost použití od 2000 do 
15 000 otáček, udávaná nepřesnost ±100 otáček (obr. 2).

Podívám e-li se na modely belgických m odelářů, vidí
me jasně v modelech na gumu anglickou školu ostatně 
jimi nezaviněnou, danou převážně proposicemi Wake- 
fieldu, jehož jsou Belgičané stálým i účastníky.

ZÁVOD RYCHLOSTNÍCH MODELŮ V PRAZE
V posledním čísle Leteckého modeláře byla 
uveřejněna krátká úvaha o nejrychlejším modelu 
v CSR, který zhotovil Fr. Svatoš z ALA/u. Na 
závod rychlostních a akrobatických modelu, kte
rý pořádá 1. října na Starém výstavišti Aeroklub 
Praha, je přihlášeno celkem 6 tryskových mode-, 
lú, z nichž 4 jsme viděli jednak při závodech, 
zalétávání i jiných příležitostech létat. Pražští 
modeláři se chystají mimo to provést s akroba
tickými modely řádný looping. Splni-li se vše
chny tyto předpoklady, budeme mít nejen sku
tečné akrobatické modely, ale i několik nejrych
lejších modelů. Pražská mládež i okolí si jistě ne
nechá ujít tento závod, od kterého pořadatel sli
buje mnohem více než jsme viděli na mistrovství 
Prahy v březnu t. r. Tož 1. října na Starém vý

stavišti na shledanou!

Raketové jednotky Jetex  jsou k dostání ve čtyřech 
velikostech. Pohonnou látkou jsou zátky vyrobené z n á 
plně startovacích raket Jato. Typ »50« váží 14 g a dává 
tah po dobu 15 v teřin  15 g a hodí se pro zcela m alé 
modely o rozpětí 30—50 cm. Typ »Jetex 100« dávající 
tah 28 g po dobu 20 vteřin  je určen pro modely o roz
pětí až 75 cm. Celková váha 28 g. Největší, »350«, dává 
tah 80 až 110 g po dobu 20, 40 nebo 60 v teřin  a váží 
89 g včetně náplně.

Pro naše »upoutané« m odeláře jsem  nakreslil p rak 
tický naviječ s vodicí rukojetí, k terá  zde v bakelitovém  
provedení je  za 750 belg. fr. Věřím však, že naši mode
láři si tento naviječ zhotoví sami. Princip je zřejm ý 
z obrázku číslo 1:

Modely upoutané jsou silně am erikanisované, díky 
im portovaným  dílům, m otorům  a literatuře.

Ve větroních m ají řadu dobrých vlastních konstruk
cí, jak  ukazují obrázky.

S hlediska stavby školních m odelů byl zajím avý m o
del R. O. G. Scientific (viz obr.!) tyčkový s křídlem  a 
korm idly vyříznutým i z tenkého balsového prkénka. 
Po stránce konstrukční velm i v tipně vyřešený model 
a s hlediska propagace m odelářství u začátečníka, k terý  
chce brzy lé ta t a dobře létat, myslím, že je  i velmi účinný.

V tom to přehledu jsem  chtěl čtenářům  přiblížit čin
nost a výsledky práce belgických m odelářů, jak  se mi 
jevily  při bruselském  Aerosalonu. Mají, řekněm e, balsu, 
avšak zdaleka nem ají ty podmínky pro rozvoj m odelář
ství jako záležitosti mládí, jako m ají naši modeláři. 
P rávě provedená naše celostátní soutěž ukazuje, jak  
vyspělo naše m odelářství za poslední rok. Vidíme to na 
výkonech jednotlivých m odelářů a také na jejich  mo
delech a hlavně pokrok vidím e na počtech kvalitních 
m odelářů. Vysoké výkony a dobré konstrukce p řestá
vají u nás být záležitostí několika výtečných jedinců 
a stávají se obecné, běžné.

Scientific R. O. (*., model pro začátečníky t poutaný modet s motorem na kgslič- 
celobalsoné konstrukce s křídly a kormidly nik uhličitý, rozpětí 710 mm

z baisomjch prkének o rozpětí 600 mm

M otlcl s gum motorem kategorie Wake fit 
celobalsoué konstrukce o rozpěli IÍW  mm
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Rozvádím tímto širokou polemi
ku a zastávám se modelářů-samo- 
uků. Apeluji na vás na všechny: 
»Nehubte je, nesahejte jim  na ži
voty, neb jsou to naši bližní!« (Oni 
se potlučou sami, tak proč se jimi 
zabývat!) Uznejte přece: Není to 
krásný pohled na modeláře, který 
ve snaze vyloudit ze svého modelu, 
nehotového polotovaru, alespoň 
dvoumetrový »klouzák«, plácne se- 
bou do bláta, kde zanechá poslední 
stopy bývalé krásy. Nebo, jak se 
snaží nevypouštět z nosu bubliny 
při natáčení vrtule napolovic nepo
kaženého trupu, který se při každé 
obrátce kroutí jak psí víno na pod
zim! Samozřejmě, že se mu nepo
daří trup  s úspěchem překroutit, je 
likož podle moudrého uvážení roz
hodl gumový svazek před prvním 
natáčením nenamazat (je to holá 
zbytečnost), takže mu tento náhlým 
přetržením  mohl urazit pět šest 
prstů.

P ředejít tyto nesnáze a zúčastnit 
se modelářských theoretických 
kroužků — z b y t e č n o s t !  Vše
chno spraví praxe. Vždyť při zalé- 
távání stačí model vyvážit ouškem 
porcelánového hrnku, nalezeným 
náhodou na poli. Tak k  čemu vědět 
předem, kde má být těžiště! Model 
to při létání poví na sebe sám. Je 
to sice spojeno s dalšími nepředví
danými kratochvílemi, ale s tím se 
již počítá.

Je to stejně krásné, dívá-li se člo
věk na takového »klasu modeláře«, 
jak se m arně snaží zjistit na vteři
nu kupředu, kam mu model poletí. 
Podle vlevo zkroucené směrovky by 
jeden řekl: »To je snadné, dáme si 
vlevo v bok!« Ale model, jak vám 
snad není známo, má svou duši, a to 
mnohem citlivější než člověk. P řes 
ně vycítí, kam jeho tvůrce chce u tí
kat, a hajdy za humna, právě na 
opačnou stranu! Ted’ zrovna náš 
modelář-všeumělec vztahuje ruku, 
aby model-zloducha zachytil, ale 
jako z udělání zafoukl trochu větřík 
a poklona! Zase letíme, oba. Model 
a m ajitel za ním. Získávají na rych
losti, napřed model, potom modelář. 
Najednou sebou bouchne (modelář) 
a div divoucí: model stavěný ve 
dvacátém století podle proposic 
lidojedů ze Zambezi, žene si to ele
gantním »slipem« po pravém  výš
kovém kormidle ocasem k zemi, na 
kterou skutečně s konečnou platno
stí přistává(?).

Nyní nastává našemu umělci 
mnoho věcí k  vykonání. Předně — 
vstát se země, aniž si ušlápnout 
prsty na rukou a potom (to nej- 
hlavnější), přehlédnout obzor, na 
kolik světových stran dal si jeho 
model »rozchod«. Normální sm rtel
ník se učil ve škole o čtyřech svě
tových stranách. Pro modeláře je 
však málo 360° zemského obvodu, 
kde všude se nachází jeho chlouba 
pětiměsíční práce.

Postupem doby se náš junák však 
zdokonalil, takže nyní je to vlastně 
zkušený modelář. (Má již za sebou 
asi tři modely, tak  co!) Usmálo se 
na něho štěstí, neboť dostal k něja
kému svátku »benziňáka«. Co mu
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na základě toho zbývá? Je nucen 
přestoupit do vyšší kategorie mode- 
lářů-motorářů. To je něco, panečku! 
To se jinak létá. Nadělá to ran dál, 
a když se to umí, je radost veliká.
I ty stinky na prstech od laického 
zacházení s předstihem jsou daleko 
důraznější než od »gumáku«.

Tak jen směle do díla, ať se nám 
model povede. Jen  nás zase nenuťte 
do předpisů! Šablonu na křídla — 
ale jděte, to je zbytečné! Já  stavěl 
křídlo vždy jen tak. že má tenhle 
model m etr osmdesát rozpětí — no, 
nevadí. Nechte to na mně!

A za týden již slyšíme modelářo-4 
vu samomluvu: »No, trochu se mi 
to hlo’, ale nic nevadí, křídlo upro
střed na jedné straně podložím a je 
to srovnané. Sakra, odtoková hrana 
napravo jde trochu nahoru, ale to 
celkem také nevadí. Alespoň bude 
model kroužit a neuletí. Hned to 
musím polepit, jinak by se křídlo 
mohlo rozklížit. Povedlo se mi sice 
udělat na potahu o 75 »faldů« víc, 
než jsem předpokládal — je to ale 
vcelku pokrok, neboť posledně jsem 
měl křídlo jako záclonu. Ještě n a
stříkat, nalakovat a hotovo. Pro sy
m etrii se zkroutila i ta druhá s tra 
na křídla. Naštěstí opačně, tudíž k ří
dlu to neuvádí. V plánu to sice není, 
ale on to nikdo nepozná.

Ještě se dám do trupu  a jsem 
kompletní.« Skutečně! Za další tý 
den v rekordním čase je trup  ho
tov. »Honem, honem, zamontuji mo
tor, abych si natrénoval na závody 
»nahazování«. (Chci urvat při nej- 
menŠím první cenu.) Trochu mi to 
prská do výfuku, ale snad to do zá
vodů přejde. Konstrukce se mi po
někud zamastila — bude tak nej
lépe nakonservovaná proti vlhku. 
Trup je hladký, potah udělám raz 
dva, ani nemám strach. Směrovka

se sice trochu natočila vlevo, jinak 
mi všechno »hraje«. Pravé křídlo to 
bude alespoň kontrolovat, proto se 
nemůže nic stát. S výškovkou se 
dělat nebudu, použiji té z minulého 
modelu. Je  ještě obstojná. Sice tro 
chu menší. Zato tenhle model je 
rychlejší — snad bude stačit. V noci 
ještě trup nalakuji a ráno jdu lé
tat.«

Skutečně. Den se ukazuje zcela 
slibně, ani větérek nás nebude zlo
bit (kolega půjde se mnou). Dou
fám, že nás s nákladem nezbytným 
k provozu modelu pustí do elektri
ky. Průvodčí se sice nechápavě ptá: 
»Kam s tím  šifonérem, mladej?«, ale 
my ho ignorujeme. Asi neví, že 
jsme »naděj leteckého dorostu«.

Jsm e na místě. Ve vteřině je mo
del v hromadě. Zástup koukalů kol 
nás zvyšuje důležitost okamžiku, 
sebevědomí stoupá. Proto »do to
ho!« Dvakrát, třik rá t klouzák, mo
del sice letí jako postřelená vrána, 
ale k čemu má motor — ten  to vše
chno spraví. A také spravil, když 
po půlhodinovém nahazování ko
nečně »zabral«. Rychle doleji plnou 
»bandasku« a leť! Snadno se řek
ne a ještě snadněji provede — za 
normálních okolností. Však výrobek 
»také modeláře« se chová jinak, než 
byste předpokládali od slušně vy
chovaného modelu. Je  pravda, na
bral rekordním  tempem výšku, ale 
stejným kalupem se řítí k  matičce 
zemi v  duchu zákona o přitažlivosti. 
Naše oběžnice se však m istrným  ú- 
hybem vyhýbá jeho zhoubnému ná
letu a model jen tak tak  »líže koleč- 
kama« trávu. Nyní pro změnu žene 
svíčkou na plný plyn vzduch pod 
křídla. V nebetyčné výši patnácti 
m etrů se úskočné obrací na záda, 
překlápí se, nabírá rychlost a od
lehčený motor hřmí svými 0,2 HP 
k zem i. . .  v  posledních milimetrech 
se za situace krve k  nedořezání opět 
srovnává a ladným vyplaváním do 
stoupavého letu model »defiliruje« 
před užaslým publikem. Tou dobou 
je již m ajitel zasažen andělskou ne
mocí a jen špetka sebevědomí jej 
drží na nohou. V ruce má připraven 
zapalovač k  okamžitému inkvisič- 
nímu zákroku. Model zatím po pro
vedení dalších prostocviků končí 
produkci zcela regulérní vývrtkou, 
podle předběžného zjištění — 
v brambořišti. Jediným  neporuše
ným ústrojím  tohoto podivného silo- 
letu (na letadla — tomu nebyl mo
del podobný) zůstala vybitá bate
rie. Model patřičně zdemolován p ři
kryl svými křídly celou tuto hro
mádku nešťastné havarie.

Nyní skok, skok, na scéně se ocitá 
divý modelář v podobě žháře. Ušlápl 
zručným pohybem boty motor a mí
sto, aby si ve znamení sm utku sypal 
na hlavu popel, š k r t  — a plamen 
stoupá k nebi. Hranice je zapálena, 
mnohá slza skanula s oka pohnuté
ho diváka.

Škoda ho, modelu? NE — rnode- 
láře-samouka. Přísloví »čím kdo za
chází, tím i schází« naň dolehlo 
plnou vahou a ON odchází se sm ut
kem v duši, aby se kál ze svých 
hříchů nevědomosti. V. Macourek.
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Elektrické měření rychlosti upoutaných modelů
Mezinárodni letecká federace (FAI) uveřejnila ve svém posledním bulletinu popis přístroje na elektrické měření rych

losti upoutaných modelu, kterého bude v příštím roce výhradně používáno při měřeni rekordních výkonu. Přetiskujeme 
popis a prosíme čtenáře, aby omluvili nedokonalost dvakrát reprodukovaných obrázku.

6. chronograf,
7. spínač chronografu,
8. knoflík na vracení chronografu na nulu.

Pylon je nam ontován na základní desce o prům ěru 
1,5 m vyrobené z překližky o sile 20 mm. Deska je 
dvoudílná a je zároveň podlahou, po k teré soutěžící 
chodí. Ve vzdálenosti 30 cm od kraje  desky jsou ve 
stejných vzdálenostech na spodku desky upevněny 
4 kovové bodce tloušťky 12 mm, dlouhé 15 cm zakon
čené hrotem. Bodce se při provozu zarazí do země 
a stabilisují základnu pylonu.

Vlastní pylon se skládá ze tří ocelových trubek  vzá
jem né do sebe zasouvatelných. Pod číslem 2 na obr. 
č. 2 je konická objím ka z hliníku, k terá  se na základní 
desku připevňuje 6 šrouby.

Ocelová trubka č. 3 je zasunuta do objím ky a p ři
pevněna dvěma pojistným i čípky rovnoběžnými s dě
lící rovinou základní desky (viz obr. č. 3).

Prostřední trubka č. 4 je  na spodním konci opatřena 
kuličkovým  ložiskem a západkou (doslova prstem ), 
k terá uvádí při každé otáčce v činnost mikropřerušovač. 
M ikropřerušovač je um ístěn v malé trubici 5, k terá  se 
připevňuje na spodek trubky  3 třem i šroubky. Ve vzdá
lenosti 25 mm od horního konce trubky  4 je  provrtán  
otvor prům ěrů 6 mm, kterým  se prostrčí čep držící 
v žádoucí výši vidlicovou trubku  6. Vidlice trubky  8, 
do níž se vkládá zápěstí, je kolmá na dělící rovinu 
základní desky. M ikropřerušovač je montován tak, aby 
chronograf byl uváděn v činnost v okamžiku, kdy se 
model nachází v prodloužení dělící roviny základní 
desky.

Po montáži nastaví se volič kol na číslici souhlasící 
s počtem kol, k teré má model uletět a k terý  má být 
změřen (viz č. 5). Ukazatel počtu kol postaví se na 
číslici 11 svisle dolů (číselník 4 na fotografii má být 
číslován od 0 do 11, polohy 10 a 11 chybí).

Jakm ile soutěžící dá sm luvené znamení k zahájení 
měření, zapne časoměřič (obsluha zařízení) vypínač 3. 
V tom okamžiku, kdy vidlice se během  této a otočky 
dostane do polohy kolmé na dělící rovinu základní des
ky, zapne m ikropřerušovač proud, počítač kol skočí 
na polohu 0 a selenoid zapne chronograf. Při každém 
absolvovaném kole skočí počitadlo o jeden stupeň dále 
(při každém impulsu m ikropřerušovače) tak dlouho, 
dokud se počet kol nevyrovná počtu zvolenému na vo
liči kol (5). V tom okam žiku selenoid vypne proud a 
zastaví chronograf. Vypínač 3 je  vypnut a chronograf 
udává dobu letu. S tisknutím  knoflíku 8 vrátí se chrono
graf na nulu.

S příkonem  6 voltů je možno toto zařízení postavit 
kdekoli a uvést je do provozu během půl hodiny.

Zařízení sestává ze dvou hlavních částí:
a) ze skřínky obsahující přerušovač, počitadla u letě

ných kol a chronografu,
b) z pylonu a m ikro-přerušovače, k terý  dává impulsy 

chronografy po předchozím zapnutí.
Čísla na fotografii udávají:

1. přívod elektrického proudu o napětí 6 volt.
2. 30 m etru proudovodiče s kaučukovou isolací na spo

jení pylonu a měřicí skřínky,
3. přerušovač.
4. 6voltové relais dvanáctipolohové (počitadlo kol),
5. vypínač voliče počtu kol,

Přeložil 
a uprav il 
H ubert 
Váhala



»KAČENKA«
Házecí papírový klu-  

žáček pro začátečníky
SESTAVIL ZDENEK LÍSKA

»Kačenka« je model zvlášt
ního typu kachna, který se 
u nás poměrně málo staví. 
Tento typ modelu létá obrá
ceně než jsme zvyklí, to jest 
výškovým kormidlem do
předu.

Než se dáte do sestavování 
modelu, je třeba, abys*e si 
opatřili vhodný tuhý papír a 
dobré lepidlo na papír. Je 
důležité, aby papír nebyl ani 
příliš měkký (ohýbá se), ani 
příliš tvrdý (láme se). Dobře 
se hodí kladívková rýsovaeí 
čtvrtka, v nouzi postačí i bílá 
kreslicí čtvrtka.

Model si překreslíme pomo
cí kopírovacího papíru na k ar
ton. P ři tom pozor na přesné 
zachování obrysů! Podle tlus
tých obrysových čar vystřih
neme jednotlivé části modelu 
(1, trup, 2. křídlo, 3. směrové 
plošky — jsou dvě, 4. výš- 
kovka, 5. a 6. zesilovací ná* 
kližky). V místech, kde jsou 
přerušované čáry, papír ohne
me a jednotlivé části slepíme. 
Místa, k terá se slepí, jsou na 
plánku označena šedě.

Trup, křídlo i výškovku 
slepíme každé zvlášť a ne
cháme zaschnout. Po zaschnu
tí lepidla přilepíme k trupu 
výškovku a zasuneme křídlo 
do příslušného místa, kde je 
trup proříznut. Tím máme 
model připravený k léíání. 
Uchopíme jej v místě pod k ří
dlem a hodíme jej m írně šik
mo k zemi. Byl-li správně vy
střižen a slepen, nepotřebuje 
kluzáček žádné zatěžování (je 
správně vyvážen) a letí k lid
ným rovným letem mírně šik
mo k zemi. Jestliže se při letu 
houpá, vyrovnáte špatné vy
vážení přidáním  zátěže na 
předek nebo zadek trupu. 
Nejlépe poslouží malá d rá tě
ná kancelářská sponka.

Přejem e vám úspěch a Letu 
zdar! Sm.



Milí přátelé modeláři, 
budem e rádi, jestliže 
nám  sdělíte svůj názor 
na tu to  stranu  a pošle
te nám případně n á 
měty na její vyplnění. 
Žádáme však jen  p ů 
vodní nám ěty a kon
strukce, dosud neotiš- 
těné. Použité příspěv

ky honorujeme.

1. Jednoduchou sklopnou vrtu li
N ejjednodušší provedení sk lopné vrtu le je na obrázku. Střední Špalíček , z lípy nebo 

z borovice, je dlouhý asi 20 m m  (dělám e-II vrtu li dvou listou), jeho šířk u a výšku upra
vím e podle listů  vrtu le . Na střední špalíček  vrtu le , kterým  prochází vrtulová osa. p ř ib lí
žím e s obou stran překližku o tloušťce asi I m m , s otvory pro osu sklápění vrtule^ L isty  
vrtule upravím e z norm ální koupené vrtu le  tak. že 10 mm od osy vrtu le je uříznem e, 
rovnoběžné s osou vrtu le . Moky kořene listu , k teré budou m ezi překližkovým i bočnicem i, 
srovnám e, aby byly  rovnoběžné. L isty vrtu le »lícujem e se středem , provrtám e otvory pro 
osu otáčen í listu . Jako osu o táčen í použijem e špendlík  nebo bam busový k o líček . Před ko
nečným  vložením  osy  o táčen í listů  zkusím e, jak se lis t volně sk láp í, a upravím e po p ř í
padě jeho kořen. Na obrázku je naznačeno provedeni vrtule jéd n olisté. V rtule dvoulistá  
Je podobná.

2. Sklopnou v rtu li pro větší závodní model
Na obrázku je naznačeno složitější provedení Jednoliaté sklopné vrtu le I s napínacím  

a zastav ovacím  zařízením  pro m otor. Závěs listu  vrtule je proveden z m osazného plechu  
o tloušťce asi i ,2  m m . P lišek se na sty čn ý ch  p lochách  potáhne vrstvou cínu , přehne přes  
drát Φ i,6 m m , tím  se vytvoří tru b ičk a  závěsu , s ty čn é  plochy se stisknou a horkou páj
kou prohřejí tak. že se spájí. Osa se provede z ocelovéh o  drátu φ  0,5 m m . V ypínací pero  
se provede z ocelové struny Φ 0.5 1 m m  (podle s íly  m otoru ). Osa vrtule se provede z oce
lové struny φ  1 ,5 -  2,5 m m . opět podle průřezů m otoru . Na očk o  osy natáhnem e ven tilo 
vou trub ičk u . Závěs se přiváže a přilep í na vrtu lový lis t. Osa se vhodné zahnutým i končí 
do středu vrtule a opět převáže a p ř ilep í. Otvor pro osu vrtule i pro její unášeeí čá st je  
vypouzdřen hlin íkovou nebo m ěděnou tru b ičk ou . P rávě tak je vypouzdřen otvor v hlavici. 
Mezi h lavicí a ložiskem , ložiskem  a středem , středem  a perem , kon ečně perem  a natá- 
čee ím  očk em  jsou vloženy m osazné podložky. Podložka m ezi perem  a očkem  ie připá- 
jena k očk u . Jako zarážka vrtu lové osy se  použije m alý vrut (šroubek do dřeva). Po v lo 
žení gum ového svazku se očk o  zajistí om otáním  gum y. D voulistá vrtu le  se provede ob
dobné jako naznačená jedn olistá .

3. Jednoduché upevnění podvozku
N aznačím e si um ístěn í podvozku na překližkové přepážce, vyvrtám e na každé straně  

pod vozk ových  noh po dvou otvorech  a podvozek přivážem e vázacím  drátem  nebo režnou  
nití. Celé přichycení podvozku k přepážee potáhnem e třem i až pěti nátěry  acetonového  
lep id la . T éž vázáni na zadní straně přepážky dokonale prosytím e acetonovým  lepid lem .

4. Odpérovaný podvozek
Podvozek uložím e do ložiska, provedeného z d iira lového p lechu o tloušťce asi 1 nim  

a přivázaného a p řilepeného  k přepážce. Na střed n í čá st  pod vozkového drátu připájim e  
páčku , na jejím ž konci provedem e o čk o . Do o č k a  u chytím e zpružinu (nem ám e-li Ji. tak 
svazeček  gum y), jejíž druhý konec zakotvím e na pevném  bodu v trupu. Zpružina prochází 
otvorem  provedeným  v přepážee.

5. Přípravek pro kontrolu příčného V křídla
D ůležitým  požadavkem  pro stabilitu  m odelu je , aby křídlo m ělo naprosto  soum ěrné  

příčné V. Pro výrobu nedělených křídel si zhotovím e jednoduchý kontrolní přípravek, 
který se nám o svěd čí hlavně u křídel s rovnou střed n í č á st í. Přípravek vyrobím e z překližky  
nebo i prkénka o tloušťce asi 10 m m . Jeho rozm ěry si volím e podle velik osti m odelů , 
které dělám e. »Schůdky« odstupňujem e po 5 m m . N ejlépe je vyrobit dva přípravky pro 

sou časn é m ěřeni na nhoti koncích kříd la , m ůžem e však v y sta č it i s  jedn ím .

6. Přípravek pro seřízení k říd la při vypínání a lakování
Sovětští m odeláři používají jednoduchou pom ůeku. která zaru ču je , že kříd lo  při v y p í

nání a  lakováni Hit«li>np Inkové křížení. inbé hvln nřl konstrukci uvozováno, l 'r h v t tv .
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JAK JSEM SE STAL , u„ w r sk ýrn mistrem ČSR
Po vyhlášení výsledků celostátní modelářské soutěže 1950 v Partizánském požádal gen. tajemník ARCS 

Otakar Švaříček vítěze v kategorii větroně-junioři dvanáctiletého Františka Kaštovského z Aeroklubu 
Budoucnost Ostrava, aby napsal něco o tom, jak se dostal v modelářství tak daleko. Došel mu tento dopis:

Vážený soudruhu,
promiň, že teprve nyní Ti posílám pozdrav, ke kterému si 
dovoluji připojit své vyprávění o tom, jak jsem se stal ju
niorským mistrem CSR:

Jako malý hoch jsem obdivoval modeláře, kteří u nás 
pouštěli své modely, které se mi vidy líbily. Doma jsem 
proto stavěl jak se dalo modely sám. Výsledek — žádný! 
Proto jsem se rozhodl, že vstoupím do OAK, kde jsem byl 
přijat Pak následoval kurs, kde jsem poznával začátky 
a chápal techniku letectví. Jako začátečník jsem postavil 
model Volavka, se kterým jsem absolvoval soutěž místní 
a krajskou. Po nabytých zkušenostech z předešlých soutěži 
jsem byl vybrán do družstva šesti modelářů junioru, kteří 
měli representovat Aeroklub Ostrava Budoucnost. Postavil 
jsem model za pomoci instruktora s. Pětníka, li. Volka, B 
Svrčiny. V'. Hyby a konstruktéra modelu K. Skřeká. Model 
při zalétávání ukázal mimořádné schopnosti a po menších 
úpravách a konečném zalétání, které jsem prováděl pod

KALENDÁŘ modelářských podniků
Upozorňujeme všechny aerokluby, které počítají 

v roce 1951 s uspořádáním veřejné modelářské soutěže 
nebo závodu, že musí tento podnik hlásit modelářské
mu odboru ústředí nejpozději do 31/12 1950 k předběž
nému schválení a zařazení do celostátního modelářské
ho kalendáře 1951. Veřejnou soutěží nebo závodem se 
rozumí podnik, jehož se mohou zúčastnit vedle mode
lářů z pořádajícího aeroklubu také modeláři z aero
klubů ostatních. Veřejná soutěž není tedy soutěž po
řádaná jen pro členy místního aeroklubu.

V předběžném hlášení modelářského podniku je tře
ba uvést datum, případně náhradní datum pro nepříz
nivé počasí, pořadatele a druh soutěže, resp. vyjmeno
vat kategorie, ve kterých se bude soutěžit. Rozdělení 
kategorií je nutno zachovat podle mezinárodních pro
poste F. A. 1. Soutěžní proposice není nutno k předběž
né přihlášce přikládat; je však bezpodmínečně nutné 
zaslat je Sportovní komisi ARCS ke schválení v kon
ceptu nejpozději 6 týdnů před soutěží nebo závodem.

Upozorňujeme, že v roce 1951 nepovolíme zásadné 
pořádání jiných modelářských podniků než těch, které 
budou předem zahrnuty v modelářském kalendáři. Ne
povolíme také konání těch podniků, které sice budou 
hlášeny, ale pro něž proposice dojdou později než 6 tý
dnů před datem soutěže ke schválení Sportovní ko
misi ARCS. MO ARCS

dohledem instruktora s. Volka byl malou naději celého 
družstva i našeho aeroklubu. Přišel den odjezdu a spolu 
s devíti modeláři a vedoucím instruktorem s. Pětníkem od
jí zdím do Partyzánského. \a celostátní soutěž jsem se těšil 
a Partizánské-misto mne udivil·). Druhý den jsme odjeli 
na letiště v Malých Bielicích, kde po zahájení započaly 
starty mé kategorie. Přišel start mého čísla a já startoval. 
Model po vypnuti chytil thermiku a fio čase 23,05 minul 
se ztratil z dohledu. Byl to nejlepší start dne. Mým startem 
končila soutěž toho dne a lim jsem byl ji: skoro vítězem, 
nebof druhého dne bylo počasí nepříznivé a časy nudě.

Pak následovala sout i i razných kat ego ní. ze kterých jsem 
se snažil vycenit pro sebe mnoho zkušenosti. Poslední den 
soutěže bylo vyhlášeni výsledku a rozdíleni cen vítězům 
Velká radost moje i všech členu družstva a vedoucího in
struktora s. Pětníka dostoupila vrcholu, kily: mi byl pře
dán pohár věnovaný stát nim úřadem pro tělovýchovu 
a sport.

Xa konec svého dopisu děkuji za podporu všem instruk
torům a kamarádum a vedoucím ODAR, za to, že jsem byl 
poctěn tím. že jsem směl hájit barvy Ostravska.

S upřímným Letu zdar!
Tvůj
František A aštovský.

Ostrava, dne 10. srpna 1050.

ČESKOSLOVENSKA LETADLA
Sokol Μ 1 E je třím ístné, sportovní, turistické a cvič

né vodní letadlo s uzavřenou kabinou. Výborné letové 
vlastnosti, vysoká rychlost, spolehlivost, hospodárnost 
a snadná ovladatelnost jej činí jedním  z nejlepších le
tadel této kategorie.

Vynikající hodnoty letadel »Sokol« dokazuje let do 
Západní Afriky, velký propagační let napříč Afrikou 
do Kapského Mésta a zpět provedený v roce 1947, v cel
kové délce 33 000 km. dále vítězství v závodu letadel 
»Galop d ’Essai du Tour du C adran 1947« v La Baule 
a konečně let z P rahy  do M elbourne v A ustrálii v dél
ce 23 000 km, provedený v r. 1949.

Konstrukce: Samonosný, dolnokřídlý jednoplošník 
celodřevěné konstrukce. K řídlo je  třídílné, částečně 
k ry té  překližkou a celé potažené plátnem ; je opatřeno 
přistávacím i klapkam i. T rup je  k ry t překližkou a pota
žen plátnem . P rostorná kabina všestranným  výhledem  
obsahuje vpředu dvě sedadla vedle sebe, vzadu třetí 
sedadlo a prostor pro zavazadla. Vodicí plochy jsou 
kry ty  překližkou a potaženy plátnem . Korm idla jsou 
potažena plátnem . Plováky jsou jednostupňové, upev
něny na nosné konstrukci.

Hnací skupina: Řadový, invertní čtyřválec W alter 
Minor 4-III, se jmen. přízem ní výkonností 105 k. s. při 
2300 ot./m in. Dřevěná v rtu le  o prům ěru  1800 mm se 
2 listy, nebo na přání kovová přestavitelná na zemi 
nebo za letu.

Rozměry a váhy: Rozpětí 10 m, délka 7,47 m, výška 
od vodní hladiny 2,2 m. Nosná plocha 13,8 m-. Váha 
prázdného letadla 518 kg. Nej vyšší celková váha v leiu 
815 kg.

Výkony: Nej vyšší rychlost při zemi 185 km/hod., ces
tovní rychlost 165 km hod., přistávací rychlost s k lap
kami 75 km /hod. Dostup 4000 m, dolet 500—750 km. 
Spotřeba paliva při cest. rychlosti 24,4 1/hod., t. j. 
15 lit./100 km.

Výprava: P řístro je  k sledování chodu m otoru a na
vigační pro létání ve dne. Dvojí řízení, ruční spouštěč 
m otoru a hasicí přístroj. B. P.

Koty v plánku udávají rozměry letadla ve skutečnosti 
(v mm). Pro zhotovení modelu v měřítku 1 : 25 násobte vr 
chný v obrázku odměřené rozměry dvěma.

I. E TECK V M O I) EL A ft
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Ing J Schindler 
7 pokračování

Pro řešení modelů kategorie W akefield platí rozmě
rové stejné údaje, jako pro modely závodní FAI. Při 
tom si ovšem musíme uvědomit, že tyto modely jsou 
velice přesně omezeny svýrrti hlavním i rozměry a va
hou. Soutěž těchto modelů je skutečně soutěží, kde se 
ukáže vyspělost jak  konstruktéra, tak  i stavitele a pilo
ta modelu. Je  si zde třeba říci, jakým i cestami je třeba 
se ubírat, aby se z tohoto modelu dosáhl co největší vý
kon. Doba běhu motoru, tím  dosažená výška a konečně 
i dosažený čas je závislý na množství gumy, kterou 
do modelu umístíme. P ři tom však m inim ální váha, 
která je pro tyto modely stanovena, již sama sebou 
dává značné plošné zatížení křídla. Proto musíme se 
snažit řešit model stavebně a konstruktivně tak, aby 
jeho váha bez motoru byla co nej menší, abychom mohli 
do modelu dát co největší množství gumy. Dále je n u t
no při konstrukci tohoto modelu využít té okolnosti, že 
stavební proposice říkají, že předepsána je skutečná 
plocha křídla bez ohledu na V. Řešíme-li model tak, jak 
íe naznačen model na obr. 25, je naše řešení nevhodné.

V minulém čísle L 
přehozeni/ obrázky: I* 
ný obr má mil číslo 
2 i patři správně obr.

Promiňte

Nyní přistoupíme k navrhování modelů se spalovací
mi motorky.

Rozdělíme si je na modely pro volné létání a na mo
dely upoutané. Modely pro volné létání si rozdělíme na

1. modely sportovní,
2. modely akrobatické a
3. modely rychlostní.
Z čeho vycházíme při konstrukci motorového mo

delu? Zajisté od motorku, neboť musíme postavit drak 
pro motor, k terý  máme k disposici a nikoli obráceně.

Proto si napřed stručně řekneme, jaký motor může
me pro svou konstrukci použít a jaké jsou jeho spe
ciální vlastnosti.

Používáme zásadně dvou druhů spalovacích motorků:
1. pístových,
2. proudových.
Pístové spalovací motorky pak můžeme rozdělit na:
a) výbušné s jiskrovým  zapalováním,
b) výbušné se zapalováním žhavicí svíčkou a
c) detonační.

.M byly omylem 
od čís 2i uvede- 
25 (vlevo). K čís. 

otištěný vpravo, 
nám!

Obr. 25 Obr 2*

právě tak, jako umístění křídla přímo na trupu. Nej- 
výhodnější řešení je naznačeno na obr. 26, lede bez 
zvětšování štíhlosti získáváme větší rozpětí a tím  zlep
šujeme příčnou stabilitu a celkem zadarmo získáme 
větší vztlak, neboli vlastně zdánlivě zvětšujeme křídlo. 
Tudíž u  modelů typu W akefield se snažíme stavět tak, 
abychom s minimální vahou gumy 100 gr nepřekročili 
nej menší přípustnou váhu modelu 232 gr a pokud je to 
možno, provedeme model jako středokřídlý nebo horno- 
křídlý s křídly vetknutým i do boků trupu.

Až se blíže prakticky seznámíte se stavbou modelů 
s gumovým motorem, jisté všichni si zam ilujete krásný, 
bezhlučný let těchto modelů.

Střemhlav letí, prudce stoupá, 
pak se chvíli v klidu houpá, 
a už zase natáčí 
svoje křidla luňáci, 
oblohou se bleskem mihr.e, 
na záda se otáčí.

Nahoru a zase dolů — 
vysokou zde lítá školu; 
klidný let ho neláká, 
svistem řeže oblaka, 
ani se mu na zem nechce. 
Poznali jste Luňáka?

U pístovýnh spalovacích m otorků se výkon předává 
vrtulí, k terá otáčením vytváří tah, obdobně, jako je 
tomu při kombinaci v rtu le a gumového svazku.

Při výběru druhu motoru pro jednotlivé typy mo
delů si musíme uvědomit toto:

Motorky výbušné s jiskrovým  zapalováním musí být 
vybaveny elektrickým  příslušenstvím  (cívka, konden
sátor, baterie a vodiče), k teré váží okolo 20 dkg. Další 
nevýhodou těchto m otorků je  značná možnost poruch 
právě v této elektrické instalaci. U norm álních sério
vých motorků bývá jejich výkon, dávaný z 1 cm 1 m en
ší než u m otorků detonačnícďi a se žhavicí svíčkou. P ři
bližně lze říci, že 1 cm;‘ obsahu detonačního motorku, 
případně motorku se žhavicí svíčkou dává takový vý
kon, jako 1,5—1,75 cm:l obsahu motoru s jiskrovým  za
palováním. U speciálních závodních motorků mohou 
být tyto poměry změněné a jsou některé typy zahra
ničních motorů, k teré mají vyšší výkon s jiskrovým  
zapalováním, než se zapalováním žhavicí svíčkou. Vý
hodou motorků výbušných s jiskrovým  zapalováním 
je hlavně jejich trvanlivost, protože pracují s podstat
ně menšími tlaky, než ostatní dva druhy, možnost po
užití levného a snadno získatelného paliva (benzin a 
olej ricinový nebo D-olej) a možnost regulace otáček 
v Širokém rozsahu, což je hlavně důležité při zalétá- 
vání volných modelů.

Motorky výbušné se zapalováním žhavicí svíčkou 
potřebují elektrické příslušenství jen pro nastartování 
(baterie a vodiče), tudíž v modelu je zamontován jen 
motor, bez další přídavné váhy. Nevýhodou těchto mo
torků je nutnost použití speciálních žhavicích svíček a 
speciálních paliv (methanol, ricinový olej a případně 
nitropřísady, nebo am ylacetát) a hlavně pak to, že mo-



torky pracují vesměs jen v poměrně malém rozmezí 
otáček, což znamená, že model se musí prakticky za- 
létávat při plném výkonu motoru, což je dost nebez
pečné pro model. Hlavní výhodou těchto motorků jsou 
vysoké otáčky, při kterých dosahují nejlepšího výkonu.

Motorky detonační pracují se samozápalem. Možnost 
regulace otáček je u nich větší než u motorků se žha
vicí svíčkou, palivo (petrolej, ether a ricinový olej) je 
též poměrně snadno získatelné. Nezkušeným modelá
řům  působí potíže jejich nahazování a seřizování; to je 
však jen otázkou zkušenosti a zručnosti.

Společnou špatnou vlastností motorků detonačních 
a se žhavicí svíčkou je, že jejich palivo a zplodiny ho
ření napadají, resp. rozpouštějí celulosová lepidl 
nátěry, používané v modelářství.

Na základě uvedených vlastností můž 
motorky s jiskrovým zapalováním pojj^n/áiO^V1*0 nJ ° ' /  
děly volně létající a pro sportovní " * '  * A
děly upoutané. Motorky se žhavieksv 
převážně jen pro modely u n e ^ t tø )  a motor 
ní pak pro obě kategonpA m W ^u^avšpm S' mei
ším obsahem v á lc ů ^ tí lc ^ p a  cm3). \

Pro volné modeíjXg^též něk^y^H řV vá mot 
stlačený vzduch a kyslič

Vývojová řada modelů a vlastně i modeláře jde od 
modelu bezmotorového přes model s gumovým moto
rem  k modelu se spalovacím motorem. Mohl by si tudíž 
někdo představovat, že model se spalovacím motorem 
je vlastně zvětšeninou modelu s gumovým motorem. 
To by ovšem byla zásadní chyba. Otázky a podmínky 
stability letu jsou podstatně odlišné u těchto dvou ka
tegorií modelů. Model se spalovacím motorem je těžší 
— má větší plošné zatížení — rychlejší a jeho vrtule 
má větší otáčky. Je  proto nutno, abychom si rozebrali, 
jak  se nám tato změna podmínek letu prom ítne do ná
vrhu modelu. P ři vpdorovném letu působí váha modelu 

(Sle k zemi rovnováze* se vztlakem, působí-
visle obr. ČA3 LM). Toto však již

r^p la tí při ^Jafn ích  s t^^cn )peťu  (stoupání, klesání, 
zatáčkám a \p .)  a njy ypotií^řtelně chceme, aby model 

létal· zei>s59rOkolnosti, které se mohou při
/ ^ l ^ ^ ý s k y t n p u t  

orlynd\H »ac- 9pet ]

M ah νγ£ν£\·η \ρΓU motorků proudo 
spálených plynů. P r  
z těchto motorků:

1. rakety,
2. pulsační motorky,
3. náporové motorky. J
Z těchto motorků byly u .n ^ i ^ z k t í m  uplatněny 

hlavně motorky pulsační profojW O stní upoutané mo
dely. V zahraničí se dost poaživá pro volné modely 
speciálních raketových motorků na tuhé palivo. Nápo
rové motorky se v zahraničí pokusné používaly pro 
upoutané modely, ovšem tyto motory mají značnou 
nevýhodu v tom, že jejich tah je při nulové rychlosti 
též nulový, čili, že se musí používat speciálního zaří
zení pro start modelu (katapult, raket a p.).

Po tomto všeobecném úvodu o motorcích, používa
ných v modelářství přistoupíme k řešení modelů pro 
volné létání.

co se stane, zatáčí-li model doleva, 
působí svisle dolů, avšak přistoupí nám 

- zvaná odstředivou, působící v těžišti, ve vodo- 
'S^Vne rovině, směrem vpravo (při levé zatáčce). Tato 
Odstředivá síla je úm ěrná hmotě, to znamená váze mo
d e n a  čtverci rychlosti. Tudíž je značné větší než u mo- 

gumovým motorem, kde ji můžeme celkem za- 
vzhledem k jejich malé váze a tím  i hmotě a 

. Velice důležitý je právě vliv rychlosti, 
si řekli, že odstředivá síla je úměrná 

znamená mocnině rychlosti. Čili, máme-li 
stejné váze, ale rychlost jednoho je  dva

krá t tak  velká, než druhého, působí na rychlejší model 
při zatáčce o stejném  polomůru čtyřikrát větší odstře
divá síla.

S tručně si můžeme říci, že u modelů bezmotorových 
a modelů s gumovým motorem musíme hlavně dbát 
na vytvoření stability podélné a stranové (která je 
kombinací příčné a směrové) u těžších a rychlejších 
modelů se spalovacími modely musíme pak s ohledem 
na odstředivou sílu klást značný důraz na stabilitu 
spirální. Spirální stabilitu musíme uvažovat vždy, m á
me-li rychlost letu u těžšího modelu větší než 15 km
hod. (P okračován i.)

Model zobrazený na fotografii je konstrukcí f í .  JaneSe. Tento typ 
Je stavěn * m odelářském  kursu 1'čftovskéhn aeroklubu ČSAD v Csti 
nad Orlici II jako poslední (třetí) model v I. stupni m odelářské y> 
ehovy.

Technická data:
rozpětí křídla . >00 mm relková plochu
hloubka křidla *M mm váha
plocha křídla 39.óf dm ’ zatíženi
délka trupu mm profil křídla
rozpětí výškové profil výJkové

plochy 6.#l mm plochy
hloubka výukové prům ěrný čas

plochy |7 ·  mm * Šňůry
plocha rýS lu n f bez term iky

plochy ·.» dm*

«  dm* 
m  g

1 1 !  í / d m 1
(iáP

sym etrický

m  vteřin

Veškeré modelářské potřeby vám dodají prodejny 
modelářského m ateriálu »NAŠE VOJSKO« 

v Praze I, Pařížská 1, v Bratislavě, Kollárovo nám. 
a v Košicích, Leninova 13

L E T E C K Y  M O D E L Á Ř  1 4 1
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N O V É  MODELY:
Nejrychlejží čs. upoutaný tryskový model

jsine uvedli na obálce minulého čisla LM 
a slíbili k nčmu plánek s popisem v tomto 
čísle. Plánek otiskujem e vedle vlevo, tech
nický popis jsme však nedostali.

Model postavil František Svatoš z Aero
klubu Automobilových a leteckých závodu 
7. Prahy s kolektivem učňovské školy Rudý 
letov. K onstruktérem  modelu je Miroslav Sott 
z P ra h \, který nám o ném napsal:

Po zhotoveni a dokonalém vyzkoušení p rv 
ního československého tryskového m otorku 
bylo třeba jej vyzkoušet v modelu. Protože ne
byly zkušenosti, zkonstruoval jsem tento mo
del co nejjednodušeji jako pokusný. Hleděl 
jsem na snadnou přístupnost k m otoru, na 
jeho ochranu před nárazy a na nízké těžiště 
celého modelu. Abych dosáhl pevného pod
vozku, vypracoval jsem konstrukci poněkud 
neobvyklou.

Hotový model po menších úpravách po
tvrdil mé úvahy a přesto, že je pokusný, do
sáhl neoficiálně m ěřené rychlosti 157 km /hod., 
k terá je u nás dosud největší. S modelem se 
bezvadně sta rtu je  a přistává, jeho podélná 
stabilita za letu je velmi dobrá. P roti pů
vodní konstrukci- zmenšil F. Svatoš jen výš
kové kormidlo a vodorovnou ocasní plochu 
posunul výše, aby ji neopalovaly tryskající 
plvny. Spolu s F. Svatošein pracujem e nyní 
na modelu závodním, se kterým  se hodláme 
pokusit o překročení národních i m ezinárod
ních rekordu v této kategorii. Pracujem e 
s kolektivem učňů v závodním aeroklubu 
(ALAZ) a doufáme, že s jeho podporou bude 
mít naše práce opět dobrý výsledek. M. Sott.

Celobalsový model skořepinové konstrukce
Křidlo je z balsových žeber a náběžná a odtoková hrana 

je zespodu i svrchu potažena balsou do hloubky 5 cm. Pro 
zesílení konstrukce jsou v náběžné hraně dva 3X3 mm nosní
ky přilepené k nosnému potahu. Křídla jsou k trupu p ři
pevněna gumou a nastrčena na »jazyky*. Véčko je drženo 
dvěma spérkam i kvůli větší pevnosti. Profil je upravený 
Möva 321.

Výškovka je stavěna podobné jako křídlo. Náběžná i od 
toková hrana je potažena balsou do hloubky 1 cm a k trupu 
je připevněna na směrovce gumou. Je opatřena profilem 
Clark Y o 1fl°/o tloušťky.

T rup  je postaven tak. že nejprve ze dvou nosníků 3X3 mm 
íe slepen boční obrys trupu, asi tak, jako se lepí žebra ve 
velkých letadlech. Pak jsou tam ze 3mm balsy vlepeny pře
hrady a celý trup  je rovněž potažen balsou. Pro větší pevnost 
je trup  ještě polepen hedvábným papírem , který je přilepen 
po celé ploše trupu, takže vznikne jakási překližka z balsy 
a papíru. Tím se dosáhne velké pevnosti a hlavně hladkosti 
povrchu.

Technická data:
rozpětí 2600 mm
délka 1240 mm
plocha křidla 
plocha výškovky 
celková plocha 
průřez trupu 
zatížení 
štíhlost křid la 
rychlost 
klesáni 
klouzavost

41,22 din*
16,20 dm*
57,42 dm*
67 cm 
12 g/dm  
1 : 16
asi 18 km /hod. 
20—23 cm /vt.
1 : 22

Výkony byl v měřeny za úplného klidu večer a jsou vzaty 
prům ěry z několika letů. Model je zatím  ještě v zalétávání 
a zkouším na něm hlavně různé náběhy křídla , abych zjistil, 
při kterém budou výkony nejlepší. Jirka Baitler.

V PRVNÍM A DRUHÉM ČÍSLE LETECKÉHO MODE
LÁŘE JSME O TISK U KALENDÁŘ MODELÁŘSKÝCH 
PODNIKU ARCS 1950. NEPŘEHLÉDNĚTE SOUTĚŽE 
UVEDENÉ V NÉM NA ZAR1 A RIJE.N. NEZAPO
MEŇTE, ŽE VASE UCAST V SOUTĚŽÍCH ZNAMENÁ 
BODOVÝ ZISK V BS PRO VÁS AEROKLUB!



» P ř e b o r  j i ž n í c h  Če c h « ,  p o ř á d a n ý  
A e r o k l u b e m  č e s k é  B u d ě j o v i c e
Aeroklub české Budějovice rozeslal některým klu

bům soutěžní podmínky »Přeboru jižních Čech«, který 
připravuje na 17. září 1950. Aeroklub RČS k tomu upo
zorňuje, že tento podnik není zahrnut v celostátním 
modelářském kalendáři 1950 a účast na něm ani vý
sledky dosažené v něm se nehodnotí v »BS« ARČS.

CHCETE
poznat radiové řízeni modelů T
Odborný článek o tom otiskuje na pokračováni č t r n á c t i d e n í k  
A e r o k l u b u  R Č S  L E T  E C T  V I
Předplatné na eelý rok 2W Křg. * Vydává l? střed ni vojenské 
vydavatelství Naše vojsko. Praha II. V ladislavova 2·.

Ceny pro modelářské podniky
Přes naše upozornění ve Věstníku cis. 6 50, bod 10, 

docházejí ústředním úřadům (MNO, MD, MŠVU, 
SÚTVS) stále žádosti jednotlivých místních aeroklubu 
o věnování cen pro modelářské soutěže, závody a vý
stavy.

ARČS upozorňuje znovu důrazné, že toto jednání 
je nepřípustné a že aerokluby takovými dopisy ústřed
ní úřady zbytečně obtěžují. Napříště je možno žádat 
o věnování cen jen prostřednictvím ARČS. Jinam  za
slané žádosti nebudou vůbec vyřizovány.

p r a v í m e  z á j m o v é  k r o ^ M

na ikolách v celé republice!
Přinášíme vám několik 

záběrů z modelářského zá-
jmového kroužku na střed. .
škole v Praze-Libni, které "  ^
ukazují žáky při stavbě a zalétávání školních kluzáku.

Podobných zájmových kroužků vznikají na začátku 
tohoto školního roku na našich školách celé stovky. 
Aeroklub RČS vyškolil během loňských a letošních 
prázdnin několik set učitelů středních škol na mode
lářské instruktory I. třídy. Tito instruktoři jsou schop
ni vést školní modelářské zájmové kroužky.

Tam, kde jsou učitelé s instruktorským  oprávněním, 
není proto založení kroužku velkým problémem. Ne
zapomeňte však zřízeni kroužku řádně hlásit nadříze
ným školním úřadům.

Všechny pány učitele, kteří modelářský zájmový 
kroužek již založili nebo tak hodlají učinit, žádáme, 
aby navázali spolupráci s nejbližším místním aeroklu
bem. Pokud v blízkosti aeroklub není nebo vám není 
známo kde je, oznamte písemně činnost kroužku s udá 
ním počtu žáků a bližších podrobností o jejich práci 
na adresu modelářského odboru ARČS, Praha II, 
Smečky 22, nejpozději do konce října t. r. Tuto výzvu 
nepřehlédněte, jde o případnou materiálovou podporu!

Chlapci a děvčata na těch středních školách, kde do
sud není modelářský zájmový kroužek a chtěli byste jej 
založit, počínejte si takto: Musí vás být alespoň 10. 
Zjistěte, je-li někdo z vašich pánů učitelů absolventem 
instruktorského kursu ARČS. V kladném případě jej 
požádejte o vedení kroužku. Nemáte-li instruktora na 
škole, obraťte se na nejbližší místní aeroklub, který 
vám ho opatří. Adresu aeroklubu, osnovu pro mode
lářskou výchovu nebo jiné informace vám ochotně 
obratem písemně zašle modelářský odbor ARČS v P ra 
ze II, Smečky 22. Všem novým modelářským zájmo
vým kroužkům na školách přejeme úspěch v m odelář
ské práci a těšíme se, že od nich dostaneme příspěvky 
vhodné k otištění. L e t u  z d a r !  MO ARČS



MSt piá tílč  se rozhodí it 
i f  s i  robust P osrw rr MO
DELY. ZIKMUND m v o d n  
U U pá lK O  VELMI JEDNO
DUCHÉ PHOTOΣ Ι KB DĚL ϊ 
TA K St TO NEJLÉPE NA
UČÍM. NEDOČKAVÝ TLAČEN 
KA S/ VSAK OPATŘIL PLA
NÝ VELMI SLOŽITÉ'...

1. m o d e lá ř s k á  s u u lé i  v T ř inc i  ·  f u t a f i i  é rou  
Železáren V. >1. ΜοΙϋΙοτ·
Závodní aeroklub železáren  V. M. Molotova 

v T řinci uspořádal v neděli 23. července
I. m odelářskou soutěž všech kategorii na zá
vodním letišti v T řinci. Z p řih lášených 120 mo
delářů  se dostavilo  k p řejím áni 58 a soutěžilo 
56. Soutěž byla podle program u zahájena 
v 9 hodin uvítáním  hostu . Po roz losová ni 
startovn ích  čišel zača la  soutěž větroňů . Od
poledne byl soutěži na závadu nárazový v ítr, 
k terý  se však později uklidnil. Soutěž měla 
h ladký průběh a nebyly vzneseny žádné p ro 
testy. Z ulétnuvších dvou modelu byl jeden 
nalezen a vrácen m ajiteli. Soutěž skončila 
v 18;3i> hodin. Putovní cenu získal m odelář 
E. V ondrák z F rý d k u  za absolutné nejlepši 
čas soutěži· — 155 vteřin , k terý  dosáhl v k a
tegorii modelů s výbušným  m otorem . -a.

•
II ročník  « o u ttir  ιηυ·Ι#*|ο m em oriál*

Ulil > Macha
M odelářský odbor Aeroklubu D vůr Královi- 

nad Labem uspořádal 13. 8. II. ročn ík  soutě
že modelu >Memonálu Oldy Macha-«. Z účast
nili se ji m odeláři 7 těchto aeroklubů: D vůr 
K rálové n. Labem. H ořice, T urnov , T ru tnov . 
C hrudim . P ardubice, Zam berk. L iberec, Jab lo
nec.^ Jič ín  a Ja rom ěř.

V soutěži se létalo na dva s ta rty  a vedle 
norm álního hodnoceni jednotlivců bylo hodno
ceno také um ístěni tříč lenných  družstev. Po
časí soutěži přálo ; při zvětšené kupovité ob lač
nosti středné silné v jihovýchodním  větru  od
startovalo  celkem  86 modelu.

U m ístěni prvn ích  třech  nejlepšich m odelářů;
1. J. K ňourek, A eroklub Hořice, čas 54 min. 

16 vt.
2. M. Novotný. Aeroklub Žainberk, čas 30 min. 

26 vt.
3. J. H laváč, Aeroklub Turnov, čas 16 min. 

42 vt.
Umístění tř í nejlepšich družstev:

1. Družstvo číslo  9 A eroklubu Hořice 
s 3587,5 bodu.

2. D ružstvo číslo 28 Aeroklubu Zam berk 
s 2137 body.

3. D ružstvo číslo  11 Aeroklubu T urnov  
s 1076 body.
Poznám ka: 1 v teřina  =  1 bod. Sm.

W Lien se zajimnji o rizeuf 
modely upozorňujeme, že stať lny 
Ylilaria Hořejšího s názvem Dálkově 
řízeni létajících modelů-, která práv* 
eysházi na pokračování v Letectví, bu 
ée 9 amezeném pečtu výtisků ke kaapi 
ieke samostatný' ucelený výtisk Lena 
není jeitě známa, bude viak retijní 
kdo má o tento výtisk zájem, neehf to 
oznámí na korespondenčním lístku nn 
adresu reilakce leteckého modeláře.

•
D opisováni s polským i přáteli.

Jacek L itoňski. W arszaw a, ul. E lek toral- 
na 17a m 2 ch těl by s ř  dopisovat s některým  
z českých kolegu m odelářů , za jím ajících  se 
hlavně o stavbu m aket. Měl by tež zájem  
o vzájem nou vým ěnu m odelářské lite ra tu ry , 
p řípadně plánů a p.

Také Zigm unt K am iňski, S ta ro g ird  - Gdaň- 
ski. ul. G runw aldzka 27, by si ch tě l dopisovat 
s m odelářem  z Československa.

Prosím e naše č tenáře , aby polským  č te 
nářům  na je jich  výzvy odpověděli.

P rodá se 100 d n r  m odelářsk prekližkv
1 mm silné v tabu lkách  30 X 60 tn i (po létech) 
za běžnou m aloobchodní cenu. P ište na r e 
dakci LM, P ra h a  Π, Sm ečky 22!

•
M íů rim lT j PndbnU k»

V neděli 20. srp n a  1950 byl na letišti 
u Žebráku uspořádán  Podbrdským  A eroklu
bem v H ořovicích II. ročník  soutěže modelů 
M istrovství Podbrdska.'. Soutěž byla po zk u 

šenostech z m inulého roku lépe o iganisována 
a až na m alé výjim ky prob íhala  bezvadná.

K oficiálním u zahájeni v 10 hod. dopoledne 
nastoupilo  celkem  190 m odelářů  z Aeroklubů 
Kladno. P ra h a , Plzeň, C. Budějovice, Zdice, 
b t .o u n .  Louny. S laný a Rokycany.

Již Drvni soutěžní s ta rtý  ukázaly dobré 
výsledky, zejm éna vlivem silné term iky . Ne 
bylo výjimkou* zmizel-li model za letu s očí 
divákům  i časom ěřičům  vyzbrojeným  daleko 
hledy. N ěkteré modely si soutěži 
ještě  téhož dne až ze vzdálenosti 20 km Jiné 
m odely byly po soutěži vráceny poctivým i 
nálezci. Soutěž byla před  polednem  n epříjem 
ně zpestřena náhlým  a neočekávaným  větrným  
vírem , k terý  zničil několik modelů, jejichž 
zbytky vynesl vysoko do m raků .

N ovinka, se k terou  se pořadatel soutěže 
pochlubil, totiž s ta rtovací lístky, se velmi 
osvědčila  a s dobrou organisací umožnila 
rych lý  spád soutěže. P ro časovou tíseň byl 
na m ístě počet s ta rtů  omezen na dva a dvě 
opravy . P říjem nou  novinkou bylo také podá 
váni teplé d rštkové polévky a guláše piSm·. 
na letišti. -O bstaraly to obětavé členky po 
řád a jíc ih o  aeroklubu.
P rvni Iři m ísta  v jednotlivých kategoriích  
byla obsazena takto:

V étroné — 1. Hamouz /  Λ Kladno. 2. J 
F iala z A. Slaný, 3. .!. C ihelka 7 APZ P raha .

Modely s gum. m otorem  — 1. O. Safíek 
z APZ P ra h a . 2. R. č ížek  z ADH Kladno, 
3. F. D vořák z ADH Kladno.

Motorové modelv 1. J. Klimeš z A. Č. 
Budějovice, 2. K B uňata z A. Beroun. 3. E. 
Vaněk z A. Beroun. —a.

LETECKO MODELÄft časopis pro leteckou výchovu. Vychází d v an ác tk rá t do roka. V ydává Aeroklub RČS v Ú středn ím  vojenském  nakladatelstv í 
a vydavatelstv í -N aše vojsko«, P ra h a  II, V ladislavova 26. S redakčn ím  kruhem  říd í a za redakci odpovídá J iř í  Sm ola. R edakční k ruh : J. D vořák, 
J. Hana. A. R. H artm an, Ing. M. H ořejší, škp t. F. H rn č íř, ppor. V. Kadlec. L. K opačik. S .K renický, J. Schicka, Ing. J. Schindler, K. Sova, F. Svu- 
toš, O. S vaříček . J. V arlecký, kp t. A. V čtroň, A. Z rna. R edakce P ra h a  II, Sm ečky 22, telefon 37IF33. 330-26. filiálka redakce pro Slovensko B ratislava , 
S túrova 1 A. telefon 228-29. A dm inistrace P ra h a  II. V ladislavova 26, telefon 376-46-9. Účet poštovní spořite lny  č. 50 666 (Naše vojsko». Novinová 
sazba povolena okrskovým  pošt. úřadem  P ra h a  022. P ředp la tn é  na jeden rok i s poštovným  45 Kčs. Cena jednotlivého výtisku 4 Kčs. T iskne

tisk á rn a  m h ťste rs tv a  národn í o b rany  v Praze.
D ohleitaci poštovní úřad P raha  122.


