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c*..*...
zved]ám sluchátt<o:'Aercklub PEha'..
,,Úv svaamu, Č@ý' soudruh Í'jstopředs€da byl požádán

uRo. ablchom olo dčti me'národfuho oioniĎkého Labora na
zeuv.e u KoiL. ňezi Ledh fud sázavou ; zátinidko! uspoiadáLi
letecké odpolcdle. vite o tom?..

.Áno, !áč.!ďk mi řikal; ná to být 28. ?' odpole.tne' Pújdou
tM nod.láři' plachtďil motorc'l letci' páEšutisté' My zajišťu-
joc Dodeláře a Pďašulisty...

,'souhlasi, děkuji Ýám!..
Tát to zčalo. - Přišel z URo 3. Bmeš' doboďi jsme s.: od

14.30 do l5.l5 úodélÁři, P.t akoblcie větÍoně, mololová lelaďa,
3$toky p@šutigtů ! potom bescd. s dětmi z okolnl.h úború'
Misto: ječniště Při Žápa.lni stnně siliice Kož!_záhnídka, asi
500 n oq piooýĎré}'o 'ábor. e z.livc' kde jsou děti z BelgieJ

Připlávily se léte.koňodelářské ktuby PralE 8 a výsr.mictvl
se !'šim, co lze ltedvést na iň!óÝizokíé .Láze - !.'ťbmém
stoišti a udu!Úém pod*lad!' v. sÉedu př€dtlň telefon' ž.íský
Na9: ',JzD Kožu nemůže setat n.zralý je&nen, voláň vás!..
(chápu' !'dl i€ léto - žňové počaí l9ó1. M.teorologové tomu
řitaii: zvrděEi srud@á f.ont! atd' . .)

Z |etiště IJó@y s. zÝ.d. Meh.sokol k ptůztúu' v sďeňi
óásti je&nene ie ž.d stloj ý píaúch okluzl.h. Posekaná část nená
všat žlutou b.ru stEiště al. zďená se M Íú ÍÍadé jeteliště.
IDp.ovizoveá dnih. ie pťyčI A tak hledáme nejen .tráhu, ále
i Nedišrě! obojl j€ E ápad' v sousedstvl- troiúh.lÍúková loučtá
a ve.ue nl sDa.l ýoitěšk.. s vedouclÍn tábora sjed.ána úpÍav.

ve čtýltek ráDo dohoda s migttéo světa ý letecké akroblcii
inž' Bezátem: Ý 15.30 PřiÝleče Lunáka. po jeho akrobacii př €d-
vede svou ákfubatickou !*tán. Koíči Y 15.55' tiíil.á iďorace
děten a v ló.00 ýha.let. - Ale ta sfudeú' alnčDí f.outa! veče.
bylo jasné: atlobacie Ýěrtoně nebude. - P!ší! Pršl celou noc.
Plš1 v Pátek 28. čeryece o.l 00'00 bez přštá.llMlaty 8/8J
!Ýštá700m-ar8žeío '

Byli jsme na 7lelivce

Př.d devátou hodinou isou mod.]áři na Bstě odjezdu' - Ále -
píÍ nejen v Práze' ale i v Plzni' Mo9rě. Táboře' Hďrachově.
Koliné. zMbelku' v 10.00 Ž'Řva z Reájn' s.: tady i €šl.
!eprš| fu'ty ó-7l8 v 70o m' od západu zatažoo! v 10.]0
přcstdo pršet Ý PiáŽéj v l0..lo zprává z KřivsoudoB: tady íepršl'
múky asi v 700 ň' Telefon' aura. v ll'00 odjjŽdime (začiná
zDovu p!še' a v t3.15 j6úe ná Íústě. výšk. m.at't l3oc_l500 n'
ataženo. Improvi^'€ne Ústáh všech modelú, lby si je nladi
núýštěnici mohli dokonále prohlédoout, lollaďt a od Eodeláiú

v 14.30 nelze ačit, prctože po okolilch gil'ici.h a cestá.h
přicházejl ti' jnĎŽ ie celý pořad Úč€n - dčti z okolnich i vzdále-
nějšich táboÍů. zájem je sitnějši n€ž obaw Ž deště - !ioDý!ú
přišlo dh a půl !iýce. začiDíme: z.hájuje J. Tmka ákrobltickou
sestáýouj Mic}uloýičův R/c DotorcÚ mod€l pos]ou.há loďe
tomentář. !epo!tém. Pak 6ouboj modelú Tíúy á Díáž!a. Děu
nadšeně d€stáiÍ. Potračuje R/c ýětroň Bláhúv' tichý' elegánEú . . .
zaBe podesk' Pák Šouboj Gijrtle!-KletM, akÍobacie BÚtošová,
uHzty Žalétávánl 

"n€posluš!ého.. 
Eoddu' utázk' týmového

létánl s bodely pro combát Gýmoýé neohl' v třáÝě startowt);
i Bogdányi, spÍilgel a volh€in přišli ke slofu s rychlostolÍni
modelÝ Na ávě. atrobacie BaÍošo* naveuje na TEloW'
Pot]€si bouii EltadýE, íadšénýfu }Úedišrěň !Posledo.islo mode-
lářú prcdužuj€ pro8re' !rctož€ Bezákúv ]etoun neni ve stano.
veoÝ č!s Ýidí. - Před 1ó.00 sé objefuje !Andu]á.. s paÍašutisty
a prctože ei v 1ó.o0 neDi Bezák v doNedu, smluvený signál'
z.střeloEci pa.láček . seŠkok prqÍho paÍášutisry na barMém
padrá&u. slyšilelné lu!íuú. z tislce metrů lask'kuji rři' po delšttn
voIném pádu ! €stup á doskot' .Aídula..stoupá do 1500 ň.
vystÁkuji 4 a Ža okámžit ddšl 4 pa!ášutisté. Posledoi se dotkb
zemé zárybnjck. - takŽ. i piihllŽ.jl.j Pion)*y. ženy z vesnjc
i babky jsou spolojeny. (od !@šuti!fu se doúdáme, že 8ezatovi
lebyl p.o špatné počlsi povoleí Íaí.) Děti se Ehmuly & ýÉad.
]óřúm' vžd}ť si tluci mobri sábnout ná žiÝého par.šutisru, d&.
č.ta pobladit páďikové hedvábi žt$it pMost šňÚ - l'yptat sé!
Dotdů bylo nespočit.tehých' ,3nd!rá.. Še rÓzloučíá p.'lle!m
á zá nalou chvili zmizela ý dešti' kted jeměj ále i9tflale od
ló.30 uiišlovál. že zvlněú srudená froota Ž$áblá i Kožll u Ledčé
nád sázavou' Déšť i.&é úončil bsedu fu letišti á Dřesuul il
do tábon'

Pořldatelé i úči.kujici se domú vraeli p!ávem spokoj€ni.
vždyi lod stan} úboru se mlúvilo jen o l.t.ckých oodeláiich
! pa.ašutbtech' -- NlrÓdf úJ 'e něI' fu,zi sebou urhólat i.n Ú bojkh
M s?oťl@nlch ko|biš|ich a htdti.. b' ně1r blt jen fti'ry dtó,n
d loučdl spo a,"lch ,řórél' - To byl záýěi b.sedy sv.movských
sportovcÚ i hovo!ú vé vozech' iež s. v hustém dešti Wcely do

oĎrsxÁ oT'ó',,rr'L
Přišly p!ázdúiny 3 Míš6 Eěl úa-

iedíou .po$tu ěa3u. stlvěl 3i lo-
ďčty' h.ál topúou' Íozbtl št kole.
ío b Ž.č.l ěíšt íovby. Á t'řéEýšl.l.
P6t 3e chystál do ptoDítslého úbo.
!a. sptsovtl st 3Ýo'e Ýěct Da tousty
papílu' zt!ác.l '. g Žíovu psgr.
Dles odpoledúe to bylo. Přtšl. is.ó
do pře(lsÍ!ě' Míš6 t.E 3eděl ía
tufřtu' u lohou chleb!ík' v Íutá.h
!ovi!y' 'ý}ltEl .o 'e to 3tude!á
vátl.a?'. - v prhí .h!.llt beó n.-
odlověděla. A i.bo oět byly zlou-
@vé a váž!é a lBpqstily 3e Me.
''To s€ t.ly liď zabt,eií EaEt?..
Nédětgty vóž!ý dětstý b&3 z!ěl
úaléLgv.. Dlvgl. iseE sé í! svého
Míšu . v tu .h!.Írt i.éó Ý duchu
u!.lděla dětt 'ato oí' 3 n.!:ld!ýfu
oětna'lYsloE,ící tat*lt.tdě 6t!.šdÁ
ďová' děd Ž KoíB!' Alaoly' LAosu
a TEisu, čho.sxé .tětt vé spo-
J.íý.h .úteh' lté!é DobÁÝ.JI Lo-

leÉ sebe sfut v době. o [iž twdíE..
žé vé sÝětě ié mir' děti sicilslďch
bézŽeÍtúů' }teré zlaii rtr.d upto.
střed úrodDých poú' vyoořily se Et
ob!.Žy děd z Ter€zi!. . připo-
fuěls is.E st ulice Ďaši.h Běst z.
září á řiina l03a' tdy děti i.to MIšl
3.rlělý úeŽt xufřity' tao€čty á udn
venýúa očtóg náE xlaďy oúŽtu:
pÍoč - proč Eus.Iyodéiít Ž .loňo.
vů? září r$8. Ali t€hdy rébylá
vÁlk.' l př.c. s. .tětsté oči ptaly
ta} !eděts}y' ž. dospěÍ }.loplll
zÍat. Dětí tě.h' kt€ří t€hdy plodáll
náš 3tát' 3é to o.!ýkllo. T€hdy iéště
!e. Až ve 3l$tečné ÝÁlc.'

Nezú.ri 'sEe téhdy po'eó Ňt!-
déná vÁlt€.'. Dles 3l uvědoóu'eoc'
lat blízto ''studeúé.. ,e ''ho!tá..
vÁlrá. Dětstá otázta ie w!ová!ím.
v toc€ l$a byb většlna z í& b.z-
Edrá ! zEateúá. DúB !e|súe a
úésňíE. tsrovi být. Jc !& ň!oho'

.elý 3taoíioloÚ miroÚ táboř
a 'sEe poviúli dát poctivou odpo.
věď í. otázlu oé'!o Mršy ! }čech
děd n! světě. - Řt.i |to. že 3tude!á
ÝÁlla |. dob.' &dy lidé '.ro ti tteři
tozpoutáli poďedni váltu' v Diž
zahFÚlo Př€3 5o'000.0oo ltď' s€po-
toúšeií zúow o po.lob!ý tous.t'
ale že t6toli!Át 6. jim ro !.t'odáři.
Že Ý lsšich ulicích už nébudou po-
3edávat .lěti u s\ých rú.č}ů, ž.
přBt.íou DIt ěmé děti stl.ch
z bílý.h liď . žád!é děti í€budou

To ie !áš. odpověď . úš 3llb'
]llišo - tobě á ÝšcÉ! A dětl 3 tuf-
iíLy a chlébnlly bú.tou olt v očich
úsóěv' pfotože Dřed íiEt budé
'a6é léto a přátdé a třeb. pionýr.
6tý úboř '.to př..l teboú - a teď
už poi4 boí.É' ať nczEešlám€!

_M!_
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T.nh|r záli:ný klu.áh již ftní Úode|é,.. 4t.jnkr ,lod.lář 3i ii .hdo.il E' si;nÚ
(R,dd nad MÓř,' ohíes Š,,DÚh), K|u..jk
,,ó ,niliě| roló|u 6 ,r o ú.i ho|ý 57 kE

ÍAKÉ vlŠ NovÝ M'DEL vlos|nl |nnruukc.
b| ]istě zdihol os|othl nodel|ii.' PřIjdefr.
|ó|1i \ o|i.|ěnl )eho ddbrý !l|fré|'t.|^t l.s|,
fÓ,úóL! d'.spaň 'e ' l1 .n' lěp. 13 ' l8 <fl'

Pěknou d.ko|ačni húAefu MIG.1g zhotDti]
z orEainkého !h|d M. Niítín (Mifra'iskó
358' Dofu})' y padýaui je .d,antaúfla

Li:

D.dl] uLó:\aJ p:!v |;tn aJhd) E Ávn.1i' LF,au .no,dt] 1' v.anél \o!atn? ]o u K'I ' a | 'M 'oda1") , ' l :8 l . . Ó !úa l \dý 'p4 'ba! |Ý?au*n '4 . !n} ,n tah . l fuh 'TélakÓDnký

rť;:::i;';iii:':;::::;,,,':i:;|1ia. 
tthl'di: a; oJpa|doi' pre'ne tzó,u' s noiruí

Pli 'Iý'ďa oú ;|dnnduc]'a'l si zuohl v' Pr'.eŘ 'P. Chel:ilno 771 !I' vod,iahýJ Mkopre&ádě.'l Úab4u pa4 au]ral'|? 'patbvit klddlÓ I.aL.a|' lýíad.to .azP?n zzUU,|n  1  a , l ,3Uu g  a '  n l Ó Io| .n  25 ' .h  ý  žLR i ' '  ! ' :4ou I  á  | )dnrý '  80

Nó ?oěeý XXII' |ýzd, Ksss

N0VÝ vŠEsvAz0vÝ
REKORD

([.) Leningradšti mode]áři se řaď
k trú.leži blavniho města' kteú pm-
coúimi s gpoÍovnjmi výs]edky útá
xxII- gjezd Koňulistjcké st'any so-
větského svazu. vFjk2jiciho výkonu
dosáNv. Ježovjžák9' tildy l3]' lenin-
gladské školy. Jeho výkon - rychloý
183,ó l.h/h s upoutanýň ňodelem
tiidy 2'5 cm jc loýýn všesý!Žovýn

Mlo|lJ |ťkadnp| v' Jei@

rekord.n' ''Múi rekord je dálkem
sjeŽdu.. . řekl v' Ježov, tdyž mu pÓ
dolétáni soudruzi bláhopřáli.

Ani ostátni lenjn8radÍi oodclíii ne-
Žůsávaji snnou' ale ustawji nové
oblastni a městské rckordy . rozšiřuji
dobré jménÓ l €teckého modeláistÝi na
íarlech všesÝazové spa.rakiády tech.
nických sportů' okolo 100 modelátů
Šoutěžilo o prYenÍvi LeningBdu s U.
moddy' jež se léblá o putovni ceny
pMiho kosmorouta najora Gasa.jn..

Putovni cely maio.a Gagarida Žis.
kali: I. zolorov (rychl. U-modely
s motor.m 2,5 ccm - 129 km/h)j V,
Nosoý (akr' modely . ]20 b')j v. Dě.
nin.- v' Mircnenko Gýny - ',37'')j
v' sčcrbíkov (makeťy - 7'0 b.).

*

K T|TuLNIMu sNíMKU
Jurai Čud€rut ' B!.tblaly 6é

'!l.o pmí slov.trský mod€lář pro-
boiov.l v tatcgorii wat.ff€ld do
letošíiho řeplezeutačnibo d!už.
6tva. Při lu. mistřovstvl slovenstá
jsme Juřaje vyfotogřafovali ''v za.
jeti.. ílvou plachtařek z nitř.n-

saló.t L. K.vaoová
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Plo l-]Vl Já.oňií a oldřich HRUBYCH,
proĎovall pcdaaogové
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Tuto otázlo Pokládáme za nejdůležitějši' protože ňá veu<ý vliv
!! ú.oÝeň práce' osvědčil se Ďám počet lo_l5 člcnú fu jednoho
inst.ukrola plo kroužky z.ěátečnické ! 7_lo plo pokro.ilé'
Časové zatjženi inýruktora a ňateriálÚ vyblveni lcoužku je rU

z toho hlcdiska pov'žujeme pro obecné lodminky kroužkú
dolni bÍánicil5 čIenů'uÝedenou v€ ''směrnicích.. Uv sÝazlmu'

v krouŽku' kde p.lcuji spolu pokročiu a Žačátečíici' je možné
G osýědčilo ý) vhodně zapojit nejsvědofujtějši fuodeláic 'ako
pomocňé insr'uktory' Přičemž ovšem funk.e hhvliho instťlktota

Dí.lnou může být lQž.tá vhodná' suchá a světlá mGtnost veli'
kosli kolcň 20 m,' Na ško]ách bud€ jistě využno školni dilny'
*dc již všecbny bezpe.nostni a zdravotni piedpisy jsou |cspckto.
vány. Nedostátkem je odpoledni vyučováĎi v Échto dilnách, al.
iisté vhod!ým .ozvrhem lze ÝTjít vstiic a prob]ém tat odst.anit,

Do nejnÚtnějšiho vybaveni pátři: pevné stoly) skiiň ná náildi
se Žámkem ! o.t]ádaci Police pro íedÓkončené modcly. Pokud
)e to ňožnét pov!žujeme za vhodné poíecháÝat mod.ly záčá!cč.
nikú v dllně až do úplného dohoroÝeni á zalétánj.

Prác. v ďlnč v zimnimobdobi bývá Óciinteízivnějši a z iohoto
dúvodu ie tieba počítat i s bezpečnýň výápěnim' velmi po-
tiebná je i elettrická pitpojka sc zďřkou (pájeni' ÝÍačk. apod')'
To ovšem zvyšuje náloky na péči o b.zpečnst žálů'

\ilr/t
Každý modelář by.měl ňlt k dispozici toto nářadi: oblouk

m lupen].oýou pilku se sadou li9tů na dřevo i kovj Yyiezávaci
solekj kladlvkojtlcšté štipaciá čelisťové (ohýbaci); ruéni ýÍačku
(svjditk)j pilnik stlulúk (menŠi)j núž; skelný papirj sraré Žilctky.
Dvojť klcště lz. nahr.dir dob.ými ,'kombinačkami...

]elrliŽc zákládni nář'di neni v dostateénéfu poětu ve š(olnj
dilné' je možné j € po dohodě s iednektvim Šloly bud dokoupii
2 .ozpočtu štoly nebo sRPs' v ne,horšim piipadě si mohou
oěcoza&oupitj žáci sMi' RozhodĎě ÝýdajŽá náiadi n.ni zbytčný'

starši ňodeláii si. € vystáči s daleko menšifi mnoŽstvim nářadi,
ale záčátcěnil.úm, kteři se teprve uči llacovat' je potieba zajistit

vhodným spohčným nářadím je lTbavena téměi kaŽdá šlrolni

í9ó  'e 'ec , .v  MoDELÁŘ

ďlna' Jsou to svělily, ýolni ncbo.učni vrračky' eiekkické!Ájky)

Upozomuieme instrlktoly' ktcřj ncisou učiteli z pÓvoláĎi' že
scznám ninimálniho invcntái. škollri di]ny' jenž múže být vo.
dittem, je uveden v btožÚrách ,'Minj'nálni invenrái.. a ''osnovy
placovnlho vyuéÓvini'', dostupných na každé škole.

1'', ] b. I h lJ ii h ň\!,' ] |

Žávist ná ýáii žákú' na iťjich doýc.tnoýc.h, !á ýáři inýruktora
! jcho zkušcnoýech i schopnost.ch a Da linánčnjc]r-a výrobnich
mÓŽnoýcclr členů k.o!žku'

Doporučujcme k proýudo!ání,,osno!T p.o leteckomodeláiské
tro!žky ná školách.. od učit.I. Jiřiho sladovnita, otiskov.né jjž
v l-M l956i7' Je to dob.ý, proúyšIc!ý!ávod p.o žáky l0-12lcté'
U Žátů starši.h iť doýI ýclkým ploblénem vzbudit a udr'et

zij.m u paďjkú' balóíů a vyýřihovacích modelů' Doporučuieme
.p|]c  / J r I l  Ý l lť l  I l 'm^ i '  dnodUc| ' \  škoIn l  k lUz l l .  nJp i  ' ' voÝ . .
R '  . |Ž ta  n .bo podoÓn! '  Nedoporuču 'ťm( naÝél  z "  J l veb .
ljc z p.odcjcn hračct, p.otoŽe jsme bohužcl ýiděli jcn jcdinou
z nich sluiné létaji.i Ploclrázkovo ''E!o..'

iinak soudinc, Žc jc ncjvýlrodně)ši' aby i modclář Ýc škol.íň
tfoužku ýavéI svúj prvni model ze stavebnice - ovšem dobré -
piedcvšjm proto' žc sc učl hned od začátku hospodaiit

Mo.le]y baLónů' d!átú atd, doporučujeme ýrvět Í přestávkách
m.2i stavbou dýou mod.lú ncbo při jiných olrolnoýech (nedo.
ýatck materiálu apod.]'

Prob]ematickn jc i ýlvbá přihiádových r.upů ' Čižkovy šlolni
modcly' Nlá vý2nam tJ'n' kde bude n.vazovat napi' modcl na
sMu' ale soldimc' že zbyteéně komplikuie prá.i srovkám 2l.
čátečnikú' k(cři prvni rot zúýávaii u tiuzákú ncbo nťjjedíoduí
šich včtroňú. Nap.oti tomu se dobie osvědéuje nápř. školni A.2
,,Káčá 3.. Á' Hanou9ka'

Dosavadni snÚác. ve vlbčru školnich ňod.lú je neutčšená '
.o  ' l  l r |neň ' '  o | . f i "n . '  Moh|x  b)  'e  Z lep i l t '  k Jybv  ' c  v lao i<m
škoinich ňod.lů sysremlticty z.bývalÓ několik an2rérskýclr vý'
vojoYý.h sl.upin' ]ejich púci by musel ovšcn někdo odpovědný
iidÍ. v Polskn a v sssR to s úspéchem dělaii modeláiská

vclni pomáhi, vidi.li žácj před započerim prácc p.člivé
prov .dcnÝ a  dob ie  |éta j i cí  mode l '  k te rý  budou s tavěr .
zýýši to zájem a zlepši p!á.i Žákú.

,|h.'d./'.Ý ! ,n'.& i/,ul

Nemusimc s. iiýč šíiit o tom' že dobu schůzck jc lř.bá přesně
sfunovř a dodrŽovát' Je ovšem dobie liipÓÚcíout, áby tat čin'I

i_"ttr.



ý píé řadě inst.úto.' vždyŤ právé odtlldy schůze&' opožděíÁ
záháj.ni a čekáni zmenšuji áktivitu á Žájcm' lazi pnici a často
jsou hbÝni přičiíou rozpadnuti krouŽku.

snol.:ni či sanoýob1ě?

Je moho zastecú kolektivri práce - stavby j €ďného modelu'
zá.i všák mohou (a maji) stavět saúostátně svúj modď a přcsto
mohou pncova! l.ol€ttiÝnč. Jsme tobo náŽorul Že ie pro za.átck
nutné, aby si každý 6tavěl svúj fuodel a pívni za své leniz €'
neboť si iej ňnohem vic€ vážj. PÓňjncmeJi jiŽ soutěže, kde j €

vlastnoíčni stavba mode]u Podmiíkou' práxe lkázala' Žcchlapec
má mnoheň větši ladost z letu svého ňodelu á podpoiuje to
j€ho chuť stavět .Lile' Kolektivít sňysl se ňá p.oicvovat v tom,
ž€ si žáci vájeNě radi' lomáháil a ,cdcn druhého chtč nechtě

vy!ěstovat t*ový kolekliv neni ovš€m snadné a instruktor
Du9i důsledně tento způsob p.áce uplatňovat od záčátku! nehle.tě
na rozdily stáří žáhi . jiné' Mnohdy až překvapí, jáký kÚs pÍáe
dokáže běheú školnlho ťoku dobÚ kolektiY kroužkú se zkuš.ným

]:leho.a ' ddy.h nÓd|]óř,
cileň práce v nodelářských t.oužcich na školách či iinde ocsmi

bÍt ien množstvl modelářú,l.teři měii dobie srávěn velmi dobře
létajt, á]e přitom isou individualisié a nemlji tušeĎí o soudÍužské
spolupiici a p.avém spo.toňim duchu' Neiíkejte, žc .lnc! tomu
ták j'ž n€ni. s.aČi se dobie diýat ná soutéžich' abychom poznali
'ozdily ve ýýchovné prá.i instfuklorů. Nclz€ tuto yýchow taté
odlrládat' ,'až s€ kroužek Žábéhne..' Povimosti l.lždého instruk.
rora je naopat pěstovat záměmě a od samého počátku Pocit
kolektiEi odpovědnosti v nejširšim sloÝa smysLu' Mimo jiÍé to
zlMená) že Eodetář sámj bez nuccníj Íáď a ponihá slabšim'
Jen tak se zbavioe ,'sanostátných.. modelářú' kteři sice sami
sportoúě rycble rostou á dosahuji ncjlepšich ýýsledků, ál € pro
modelářský kolektiv daji vetni máio.

Dr'JoýfGoTz' 

/í4,u7r

 
\.cléuii.i ňákcta Lnllhh Elcctric P.lA.
ktcrou zhotovil v mči' l:.15 bóžnÝm nio-
dcláiským zpnsobem .utor čIánl.u jako

Ród b'ch ?íipojíl ?ó| ?oznóúek k ?ři-
s?ěuku soud|aha 7uř,čhd Ó ?laýikdý.h ha.
ketóch' hte/i b'| @eřejn'n a LM 5]61.

Plně soshla,fl ! aarÓreň' kkrj 2d!n|az'

ňuj. !ýznafr ,ohotr he?|iliš staého Óbofu
hod,l,iístti ?|o roaoj ?a|'|echÍi.k. Lý-
.hoý'. sfidll řadd č|enliřú - ''nod.lóřú !!šši
znovúé., - húž. ahtÍ@ar nas a o.fučn
zhat@@dlí ?odrbných naha za hfačkár
ýti' Ale PrÚot! Padobné odluzujic, h|as!
ýíhgl), pted kt! na ý nhóch .Ro,letý,,
i ýfr"t prúho?nik' , obafu fiakt a ?ola-
Novlnk! z sssR p]a'! (ová
maketa t.ystovó ýihačky' ke.
rou vy!ábi moskevsb závod
kovovich a plaýiclrých hrače(

V

PLAST|KovÉ MAKETY

Domnivám. sc, že pro iDsťluktorá.slortoýcc ní bí větší
odměnou ÝltězgÚi jeho svěř.nců nad úspěchy vlasúitli' v tomto
směru si plnč ceĎjm€ např' pÍáce Žnáňých soudluhú HaÍoustá,

le !a!é dú]€žité, aby se iístruktor dov.ď přibÍžit ňentalitě
'akú a !!rym oprávdoÝ'Ť nadiefum ! zájňem doká/ál sÚhnout
vkchnv čl.nv lbuŽku' Pak v něm '.ci qdi ía.šjho člena to.
lektiw, maji k íému úctu t dbajt '€ho rad. v lom j€ též Žklad

P|aeol,i ,|ói
ie nutným předpoklád€m j.kékoli úspěšné ěimosti, tedy i Ý mo.
delářsl.ém t.oužLu. Plán múž€ být velmi stNčíý' ale s přesnč
!rymezenými t€miny. Měl by obsahovat:

r. p.acovni nÁplň a ťrkol Echúzet

r' materiálo abezpeč.ni'
Pra.uje.li v krcužku několik .úzně vYŠpělých skupin, je tieba

{.novÍ plan pro kaŽdou sl.upilu. Pun 'ú pmatovat na úČ.!
v \outéllch. Diehljdtach STTM, n! pmco\Ť'i lourěŽenj .pod

Plan púce by nesplnil ú.€l bez sdý@i. hÓnr|rl\. DobÍy
inÝrukor sooiuje pBvidelnou l.onlrol! plně úkolú ! kon'rolou
rvallrv ýávby' zácilat blzy pochopí' 'e chtě|ini v krcužku zústa|.
núohou nic .ošvin<uováť.' J..ozhodně chybou .dÍž€ť. jakkoli
Ý tioužku čl.ny tfule nedbalé, bť by úbytek byl 8ebeÝčtšl.
Nlopák' členstÝi ve školnlm t&užku Íú být v 3ouladu s plo.
spěchem fomou odměny. 

t * '

závěrem zdúEzňuieme' že nechcem€ buďl doje fujíelú
Dátentu @ Ýedent krcužkú' NášíÍí ctleĎ i. pouze dÁt t di6po2i.i
io. co iwe se sMi naučili během !ětolikareté iístluktoské
9[jc. ná rúzných 'ÍÍech naš.ho působeni' Při ve*eré strom.
nogti 'ouďňe' Že to mú,e poňoci těm' kdož '!ko instrukloii

ndke|(bllr ta, dobi ',kúatj.h.. Ánlarcsů)
a E4. kdo z. .Iř.fla ýrouhal dohoncé ýn
nelétajl., hak.t'' nébll ho.ien dni hahliý.Lú
označd, ''tdk'-hod.lóř,'' Podi!.jňe le ,šak
hokň ýbe dfu!: v Křídhch llaýi brla Píed
t6.h řadd Íotog|afi .x?onátú.ndhet
z FrunzehÓ kteckého býýa ! Mosk!ě' fi*
kajkí fraket! b!1, n4 E,lo 58' ,hot@u)i



je !Óió.i jal.o aýuk@. pfun.br, a t4hé fu
.jst@ách |aÓřivo3ťi ň|ó|I.ž. zkk4ýaj,

A ,ruč ztfuna pla|ih@é ftulajlc| ňa-
hn' ? - Pohhrt zpěr d.hdž.' ,. ise doýtl
aej Ú'' š ín' /hn ! o |i c h' fr llooj @jn ! ! upnžfi'.
! tfulo obófu frodelóř'taÍ.

ve !áIcé ! ?dh i nějaký ěu ?o n| brb
u nn' o ?|od.ii né,@dc! pa?t@é p|ánhr
n.lln,dilich ryýn b,ddel. Pah fiebrlo d|ouho
fu tthu nic podobného. Áž fudóýno o'rlala
bfutú|@skó sfr.nd lr'llih@ánhs Tu-Iu1
j.ž br|a rr.hl. |oz.b|áfu d zaý funí nic'
Naqfutí ,hu na?i' PrI&i !,.talí ý Mdéň
Mo.!.lar'i he,ke řádku ?odóbnlch .!s|ři.
hfua.|.h ?lánkú' ?ohruiují a toh d @úohot

Pra8dkové mtety MIG-15 z NDR
v Polské verŽi

si ýěž@a| nr n.zójd' Ačhrh ,dkdď
T!.I14 BbÓ Cakoptéru !'padó a '',aql.
|@'-,rdó,ú,, 

".lňi 
?ěhn,' k.tdr|uý cha.

ÍaÉ,ď ňatďió|u |tokona]. q],|e@ct 3Io-
ži,. Óbu ,aary. vzNe.l nch.|' t.ó, ý-
zb',nž mu,{ ,oÉu]hóvat ze lkuteěfu',| d Úi-
ňo,o ?fuc,1ě zhot@.ný dod.l je .hfu|B,iaj
fu,ošho,eni. Pfoto haft@ nen! fu fuI'rL-
jíc| d^h.t' ftjahldnějš.tfu fuftnókfr.

PřišIo tal, no řallu t.|do. Mfužsan f|d

Ílo|!.lÓ po laú M Úh ',@.bíie' 2. kvř,.h
?o fuIké úpfa,' (p|i,?d!obdl duú' zd-
obl , hfun apo.I,) fuhl i úénž zk|š.n'
ho.lelóř ?oýŇh .Iab|ru fulét.j1ct ú4k.tu.
Přiloždé drobfus.i z ,16|iéký.h hfrrr
(!|.|,I., poÍbÓzk'' kabín,) qolť ' bat.ý-
n'hi lak' 4 nal.?@a.lhi 'nah' d nóPís!
?Óhóha|' !'t!ář.r z r'.hro sr@.bnié ?ěkné

Nakofu. '. objÚil' eIé fldh.t' 2 n@'ch
hfrot, j.jxhž ''@.baic. ý'táýaj, 2 oÍl'tříÉ.
nutýth dilrd, hr.|é nod.|ář polll. nóaoÍlu
ýý@t a néýi. o.el@é Joh, aa dke a pa
ýžitI v''řikfuar|ch hn zafučujl př.s@'t d
ryclnoý !'tob'. A!šah ?fuioě Jotfr, z úéli
jýu fuj&ažl,n čIánhd !,tob,: j.ji.h zhc
fu.ni ,b p|@é d nun s. ?očitat i l tin, k
hu?ujtd žódaj| s,ák @é tj.pj.. Přďto.šah
?oukazdóní fu nnkladnos| ,aříz.,d fu-
obýoj| ia*o aryW.nt 'futi ze.ílé,é.ýrÓb!
,lÁtik@ý.h h.het. cílla n.jl.p. d.hó!n'
jaÉ! zójfu jc !é ýětě o |o!o zbožl,

Tak fupí a i4liné 8ópa.lní zňi Ža j..!íný
|ok b'|o .'|ob.no 23 fuíIión|, st@.bnn fuj-
ú.n'jš!ch nah.t. z lrho 60yo ?řipa.u 4d
léta.Ild a r.het,' 30 oÁ nd ?!@ktla a 10 Ta
B !o.iaa. Přitfu ej.I. o Ú!k't, k.lajané.
y..Il. hanét j.dfudu.hých - a]e qř.'tj.h'
asi ..hled/ děch z NDR . 'e a'úbějí
i ožn, ' lnitfu ?'bLlou .fu?u, poh'blt
!ýňí řidi.íhi plo.hfui, zatažibln'fui pod-
9oz*,, ,oho@ at,u]1 a?od- Je Ši @rm
třena @uúi',. frorí.d louhnn,.h o!-
|obcn aení j.n ýahd d.t hú,uiIcinu .tokofulý
.'|ob.h' dl. z !.lhé .a'd i honkufenbd boj.

Zójň o nah.t! zeh!á|i| lNín@i.ě 4Iý
ýět 4 o'tobcn ,bs,ik@!.h ý@ebnic při-
býó jaho hub ?o d.šn. Japoki' F rcouzí'
Angličan. i Afutičan. za'Ieuji zópad'n
th'' P|o.táxajl ý BkrioIj i canél:ý' sbil-
l|, d Fa.k.-|valÍ,' al. |4hě fujnad.|-
nžjll lelaí!]a cidlni i laj.Nka; ,elihj .ó-
jd je o ňah2t' !@ětsh}.h l.tan.l. věť
ši@ ňo.].Ióřshjch č6opi'n !ěnuie ňkto po.
?inbn @!ch 'te.bd. o ?t1c@ttt te.haa
ben. Prc fufuh| né"š ho.lc|óř'hé efo.l.jtrj. p|od.j ýlútík@:ý.h st@ebníc eiýeffi
o|ázÉ@' @bo| hl^ichýJ Úo.lé|óř'k.} natďn'!

'ahó jé a tÓn|o obofu il@'. so.íd]i'ti..
hých ,úkh? ob|íben| ňahzÚ . NDR už
.hod@ťil ! LM '. fuř,ě.h a.lalši ?saní fu
toto téfrd b' b,|o fuš.n,n @ do Athén.
o tÓh' jLhj j. u ,á' o nén.ck. fu1keÚ
zójd' ýědrt Í.kt' ž. o ně ! ab.hrd..h

Ani! s@askň ý.2u 4?tehll2.j| plz!|
h@é ňak.L,' jahožlo i.dnu. pflnkh pol'.
k.hníchj.h pfa.t 41á.!é'e' 1.ItnÓu . kb|
nih MiEÉ ňolkashého zápodu k@@ých
a plútí.h!.h hročéÉ ý 't@.bnie wutajíá
n.h.ty ,fdd@ého létadla - liz 'nÍnek.
stfubnie ý prudó!é zd 85 hopěkh (a'i
10 Kč') d a'f@nó ý ka^Iifu or]'@Ída.
jlclfr .ýfobk,fr z kr?nafutichjch ýótú.
To j. jen zdzót.k _ bt4] Přih..lou .lallí

I Mldaři už zatÓIi - opé| viz '' Jui1čzh'
V. vafšaaě rh'sraji !.|horyfu !ý|obu d
.bhone p4 /ž je fu nhu ?fu,ú llašť@ka
. ha!' Mu!|dng. ( sounifu, 'é br b'I. ,hÓt|-

"žjšl 
ižjau pokv koBnu*c.' fu?ř. Ko''

aIé to už j. jinn oú,ha.)
Mé - Ó júIě vj4 ně! . sÓJ|nó, kd' ý

d,.hón. u n4'? Jffi přefuě.lkn' ž. by Ý
dobř. ?rodó,ala |tebd ýN.btie e|esantni
'J|Ío|d,,, Ejd a tszúsku, aI. i v cizině.
A ňohou.]i nh 'old|uzi z NDR na ýĎ.h
ň4kétó.h bafu! LlÍth^isr' pak b' nas@é
a přnú @tlfaýé propag.ci č'. erc"
liníí d na'óh. Iet..hého pÍú rnu napa.
nÓhl' pzhné (o fu?řtlíll drahé) rud.l:t
na,ř. Aaia 14'32 Š aéIie anaÉťioíbní čeť
ldjfrí ',ÍouÚ,,. Mófi. jitě d!ý ljteě,'ch
no&|ářů.n.heúři lch,,njch zhofuan do-
hono|é lzor' ?rc !ýrcba @el@ých Ío|.ň'
Nd,o.t.u |o tLhřho unihát,'l sbí|ko dat't
! NótoIfufi |uhni.h.h fu,yu a h4Ž..
NÓ'!]i b' ý jnd i .h.ňki.dbomki B PlB-
úké hfut'' hl.ř1 b' sPrlu 3 |.ch"olog, ,'.
ř.lili ehownkou .!|Óbz' Úč4ně lnozb|j.h'
].?íd.I a onat,nch .Io?lňk'. 1ýn ,ř.fuěd-
čd, š. úsil, qnaloždé na př.hofobóní
počót.éních Ólt!ž, b' z!I!].ho n'b'|o fura-
|abíl,í či .!4ho@ hdfu..

T..l už j.n l.kóÚ' u, si b,r]u ň@i nd
ýúl poýaýn vlBtfuručně slepené ,Tučko,,
.. ýaa.bnn. č.'hosl@^h. ý'|ob!!

Ň-EJI.í.KoYrtňJ Š í,.DI'A.{ Pi.Lx.t..
součlsnÚ DOBY?

(ii') Oti.tti j*. iiž nětoli& Žp.áv
o nové veai let€ckomod.lářg}.ých moro.kú
6my cď' ozMč.DÝch T.. De. Redlt-
tor čásopbu Model-AÝia P. Dereld ne-
d{ho zkoušel á testoýd 'oÚ froto. cq
2J5 c@ e otbH Ýýďedty v č.PdrýéE
ěIsl.. výkom$t Eot@' zř.jmá 2 pípo-

j.ných Ú}omosmich tiivck, jc !a& n..
oblvklá, že poÉ'ujene za Po!řebné s dm
senáúit írše ňodélÁře'

ziištěné hodlbty Úkofuosti 0'434 k,
ti' rz'5 k/l při pou'tl pálik se ,!0 %
íitlomethsu a 0|33l tJ tj. 132,4 t/l s nc-
nitrcváným p.'livm, udihí tim úc.
proto' že motoťy Te. Dee @í tluzná
ložisla' T}'to lasoké 'ýkomosti přisuje
P. Delf€ld ř€š.nI kÁrbuérofu 2 tlfu

Moro! Tc. De. jc urč.n prc vo|ně léte.
iicí Dodely' kde bude jistě velni oeb.z.
pečnýE ioupeřeE @šim Boto!Ůs MWs '
vždJ'ť 2 předpokladu steiíé účimosli
!ŤrDré á seozřejEě bla!Ťě Ža předpo-
kladu aládnuti mot@vého l.ru by mod.l
3 Eoto.eE Tee De túči Eodelúe s ji.
nýEi úotoly měl do!ábnout při @oto.c
Ýéň l.tu íejméně o 25 % ýčtši ÝÝšty.
. zÁvěrem ještč !řehl€d pďtu otÁčéb
jicb' ,ko!šcný séÍioÚ úotoi cox Tec

.q!,
i!o

i ,.
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De. 2,5 cm dodlil s iednotli{Ei Rly r r
.=Ú

'-t
P.3
$v
Puraa
)F lLl
. r>

! i  ! i
iš  š i

Pow€r Prop I0x8 254x2|5 7200 1600
PoÝer Plop l0x6 254y.|52'5 B05o 92Ú)

Top Flite
9xa 228x2\5 1440 -
9x6 228x152,5 91on

11?rco

Nylon 9x4 2x l0 l ,5 11800 
_

Top FUte 8x8 2l5x2r5 9500
t0900

NyloD 8xB 215x215 8?00 
_

Poýet Prop 8xó 215x152,5 l3 lo0

Top Flit € 8x3'5
2t5)<49

S!, 7x9 177,5x228 12700
14400

stánt 6xa 152'5x215 L7200
18000

Pow.r Prop ó x4152,5 x l0l'5
2W00

24500

t) Slož.ní: 25 % Íícín. olej, 75 )i d.|ha.

**) sbž.ní: 20% ticín. oI4,40 % fl.,ha.

"ol' 
t'0 o,L Íitrchethdn'

,-,, ^, -.", ,*,,r* ,U O*r, ro
losl @ěÍtčuj. fulnž\é pné něření' do.
e'ň. ý r něfi i'ltě jeltě dalš! ze ,ahfunič.
n1ho |isku. Je |dké ?ruOděpoLlabaé' že ý
objeo| B krošnIn hntt@st., ýět4 P|o
Úln! dod'|, v NsR. Pří?a.In! dalšl po-

, dtÓbfusti kopfuefu. sděli| a buaefre ý
|.ž lMžit ztskat lo,ogrufi rozfr@t@dného
ňotrfu' ht.tó b' ^si .aj,hcla n4š. Úatéa.

Redakc.

oDKLAD soÚ"TĚzÍ
. L .cB L.DinotÝch záÝodú (kÍ!i 03,
pořádÁ LMK osÚov n. offí lro U.mo-
d€M! o aená úa 14. 5.l sé koná 8. l0.
19ó l .
. vel*Á .€na Mďtá8týcr! Láal (ksj
03' pořád]í LMK Ma!. Láeě pro U.rG
<l.ly), ohlÁš.úá na l1' ó., 3é }oú 15' 10.
1961,

NovÁ soUTĚŽ
. }.t. 'éšéd6tý pohÁ!' ksj 04, polé<ti
LA4K Llb.rec (]. MDoŘ' ZukN nlm'
5' Liberéc I), Mlich. Hndiště 3' 9' 6l;

Tiru*en cheme Ýyjáďit to' o č.m
'sne iiž často lsali: Model 3 dob.ými Ú-
kony v kierékoli k.te8olii se nezrcď
z ''bájďíého nápádu.. fuáz. Tc.h!ik.
i v modetářstv' poktočila natolik' že modely
kon9NoÝaúé !oď. !'Šeobedě zíámých
lozÚých zj.ád a dobře postavené jsou
PŤibližně stej!ě dob'é a lišl' sc j.n v d€td-
lech t€toýíÚi vlasdoshi. spičtoÚ Úkon
ŽáÝií předďši$ na tom' co doýe.le EG
delář z modelu.dotať.. sl €dujeleli Mše
předni spoltovce . neít}ou !řeba inž.
Hájiče s R/c modely, Muž!ébo s sodely
fu el1mu, Hájta 9 motorcÝými Eodely
a d.lší - jistč iste 3i všiÍ i' že s. Po létá
d!ži v zásadě téhož typu rodelu s j.n

zminěné ásády se &ží t.té inž' M.
Pokomý Ž LMK BEo l. Někraí &enáii
se oožná pmatuji oa sním.k jcho volné
Polonakety dvojplošiúku' kt€rý jsme
otistli ý l-lvl 5/1957. T€hdy měl ús!ěšný

14900

15800
17000

model íalétáno přó ó00 lctů . do konce
své )k.riéťy.. játo Ýobý ab$lvoÝar 9ó3 lctú'

Do nového zdokoD.l.ného mode]u té-
hož typu, kteď viďt. M s!iÍl|a' zábudo-
Ýál $udluh Pokomý leros ie.lnopov.lovou
úďovou ídici apar.tuN. c.lot!@istG
rcÚ přiirňáč s vf t@zistol@ Da r$tupu
pBo'e M 4'5 v. Dsah 3 vysll.čem
sÉedsho výloEu je ási I kd' Piiiimč
zkoístÍuoltl B. obrovŠký z Mws
v BÚě' Budeli o to ájeful dájí sudruzi
D.ostř€dlicMú LM k dispozici schémaj
upozotňuime však' že jde o z.fuúj&li

Ješ!ě někerá data modelu: tozpěú
L15o' dé|ka |24o fu} |etoýá ýáh^ 2240 Bi
celioú Eosná p]ocha 5ó,4 dEr; llošné
zatiženi 39,8 g/dmlj p.o6l kiid€l N 60,
voP clÚk Y 80 %; Dotot Mws 2,5 R;
lYbavoÉč rypu Htgins ovlá.lá Šmě.ové
komiďo. - Model iako úďe řizený již
absolÝoval úspěšně aléiíni.

PROFILY PRO R/C MODELY
Při?ojené &ya PfoÍI' kř1ilzl sestojil prc ró.li.fi řt*Íé flod.!' nbtl ýěra !. !éto|kh

A-2 GÚa!ó Rhž, ýhoi funoz1/@ši frod'lóři ,Óznali jako fut.zeítan'd no Ms o Mlddé
Boletfui. Ptofil! po,š,,á po děholík kt jah són @toL tab ě.hí da]šl ftodelóři a d!éň fuětě.

é

:-

Tabdha @řadÍic
x 0 1,2t 2,5

,'6s 2'35 3,45 ,4'35 5'o 535 6J5 7 6'7 6 5'1ě. 4'I5 2'95 1'6 0'3' o',o
-1,25-1,65-2,2 -2,4 -2,6t-2,3 -2t5-3 -2,3 -2,a5-2,!5-r,75-r,3 -!,3 4,6 4,rO

-1,3 -t,9 -2,6 n,05-3/3 -3,75-3,9 -4
7,7 7,0n 6,05 115 t,a t,7s a,gs

-3,75-3,35-2tss-22 -1,5 4p 4/5

L7S 2,6 4 5,05 sts 6t 7,55 A
-1 -1'2 -1'4 -1'55.I'Ž -Ún-1'9s-2 -1' -1,7 '1,1 -!2 -!' 4,6 0,35 4,10

2 ,053 ' 154 ,65 |3
-22 -2,s5-2,4 -3

a ' 6 5 7 , 2 5 6 ' 1 5 5 ' 3 3 ' 3 2 , 1 1 , 2
-2,35-2,55-22 -1,75-!,3 -!,4 4,5
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I|rr(|e rí|s zlrjínrat

. (Iá) výkony v týmoýých ávodech
od loňs&ého fuistroýstýi svěra v Budá.
pcíi všcobecně ýzrost]y' Také F.an.
.ouŽij kteil ještě loni ía Ms létali
kolem 7 minut' dostďi se letos pod
' minut' v piipravě n. letošni Ev.op.
sté &íitéÍiuň docilil francou^ký tým
Magne'Malfait v sainFEtienne času
4 42" .

. (la) Áuý|alshj noddáí J' Ma|aua-
t p|olét! s fraro|fuýn RLcfro|!.leftrrat
1a 

"il 
(16 kn)' což je na!ý nárcd,i

rekod' s?Ó]l l dallini ňoddóíí ý prý
.l1'ýó A ?okuu Ó přeÉonónl fuěraaé]Ú
|. kotdu, úto dbciq! ině.
. G) v RakoBku se bude letos 30.

záři a t. ř'iná konat u' mezinárodnl
pohár Dolomjtů pro j €dnopove|ové
R]c vétroně a motorové mod€ly'
. (,|) Nejlepši Úlnedhr z krašniho

,,n|r@ý!i ArE.nti4]: ýět|ozě A-2
I0, 10 ' 73 sau|ěžicich; |yakéféId 14 55,, '
13 srurěží.'eh; řých|oýni 2'5 .cn
192 hnjh; rinr 6 33,; hózecí kluóÉ])
2,36,; pokojo!é hod.ly 847,|' saúěž
b,ll Šed'niden"l' pačasi chladné a deltiýé'
.fuo Francouzúm' ttcii jsou,'du-

chovnimi otci.. malých modelú na
sumu typu Coupe d Hiver (zimni
pohár - ýiz LNt 5/19ó0)' sc tak Žallbil
jjl-oudálck,. sÓudruha va.tcckého
z LM 516l) Žc jei otiskl v če.vclci
čásopis Modčle mágaŽine na prostiedni

. (iji) cýnóři již |ědi Ó bod.Ljřskén

"|.to|ú 
t'?u ''|yanhel|l konsrruke Pa.

lóka st' Górlkého, jehÓž snifrek brl
v LM 1i6l' Nr,i ?řiiÍl čdsÓpi' Made|
Ali, .?rá!u a Padobné,n hrtor|' klery
Šeýftjí] ani|ický ňod.!óř F. Nenl'
Moto| |.ó |ozněry: !ý!ka 38, šiřha 8a
a délhd.čethě hřídele u hfi. Je L}ba-
!én žha.ici ýíčhou a snadno sé s?oulri'
Nedl jej použ,!á k ýaknu RiC ftadelu
o láze 4 kg. Ptý ý h toau drbře hodi'
nebo| chod je klidnj, bez úbra.i.
. Gch) Poiadatelé letošniho licboÍu
spojcných států' který se konal od 2.{'
do 30. 7. Ža účasti asi 1600 modclářůj
vyhlásili přcdem) že bude rTloučcn
lQždý' tdo bude ňít ien s sebou telra-
nitromctha!' Je to t3 ''pek€lní.. při.
sada do paliva, již použivali loni mc'
ričti ŽávÓdnici ía Ms U-modclú

. |, začótken č.ruene b-la us?oíó-
dónd vII. pÓkká ce|oýátni sourěž ýa-
hÓt'th tě|rcnú' dotalanó ,útoÚ,i ?Ó-
hát.,n čdfu,is, shrzrdlata PÓkhd'v n.-
ííz.ných úrfuníeh zvirězíl s' Guzih
s 669 b' ?řéd H' Gfob@skífr s 625 b'
y Ric ýětfunkh bll ?mhi zieliÁhi
(70? b' )' d|uhi Lab*ki (58l b')' Cél-
hotě ý účaýnilo dla,denni sourěž. 31

. Gjs) ve Fnncii Ý]j!áběné Éketové
molorky coměte jsou odlišné od Žná-
ných Jetexů nebo našich syni.tů
bravně tim, 'e r]padaii jako brotový
úboi a po rahoient TPH s€ zaházuji'
P.odívaji sc v ba]eni Po 10 kusech
jako cigarety, a ro vc dvou velikostech)
lišicich se dobou hořeni 7 a 12 minut
(u.livá výrobce - zdá se úň dlÓuhé|)'
T}p J)'5,,váži 8 g, věrši typ Jl75..lsk
12 3j prúňěr obou je r4 mm a stejný

PRŮBĚH TLAKu v MoDEtÁŘsKÉM MoToRU *
Rozhadujíeífr činn4efr ,rc choL| a úkonnaý ?isr@iho hota|! j. ?rúběh rlaku !. !óki'

Malé |a!"těrr frodeláísklell h|ota|ú neda.olouo|'y donedfuna ten|o tlak ?tohěíit d ,roro Še
ňd jeha a1ikoý a ?rúběh ýauze usuzfualo ýodk ?o,něú u !.|k7.h au,ofrabíl@j.h, hÓ!o.,klo.
tjch a kechlth htoto r.

Minialurilaee ' kk|ó dfr* ?oýihuj. .el! nóš ži.ar'ýjiž přn.z.ni ýrc"|i|á i do hčíi.i térh-
,ih!' yjzhufrník Rosď J' schrcedř použi! ,lialatu ího tlak@éha hr}ýalúéha sňifrače
tlak, Jí|h! Knrlď a ullěld| někalik zajínadch nÉíeni'ýjnhž ú:!el]k, ktos |t.řéjnil! čd-
'aýne Model Áirplane Neus' J,likož jd. o ?ruá ]fiěřeni |oho d|uhu' dátd)iti Óbjehrbni abtó-
2ek o p|úbihu |hhn a nodél.iísAéh ,futo|u' ?daž|je"|e za ,i.lnl ý|učně ý.nóhn Š ýjnh
!ý!!edkr ' fiašc noddář., ?ředdših| !šak anoré^hé konýruhréd'

zátladni měřcni bylo plov.dcno .a oo.
toru To.pedo 29 o obsahu 4,8 ccm sc
žh.vici svičkou' Moto! byl opátien spc.
ciálné rT.obenou hlavou - viz ob.' l
Y njž mimo svičku byl ieštč zastavěn sni-
mač tlaku' Tvrr komprcsnino llostoru
i komp.csni pomčr byly při.ozcíě za.ho-
vány' Komp.esni pomčr pii m.ieli byI
5'5:2' Bylo použito no.málniho njÚova-
ného paljv. a vrfu]e .' 250xl50 tm'

výslcdek méieni pii 8]0o ot/mjn je na
obr' 2' Popišmc si p!úběh tláku: Pii o),
tj' v dolni úvratij íc směs Y|lačová.á Ž ka!
t €ru do válc.. Tomuto pochodu odpovidá
témčř vodorovná část dakového diagraňu'

|)br |' U?ralýú ,]a1d .hilltb|i|tn,futonl't or?.d. !9

I,i3t ŽáÝie pie|ukové kanály á tlak počne
ÝŽ.ůstat, protoŽc docházi kc sdačo!áni
směsi ve válci' os!Íý zlom vprůběhu daku
(tčsně Před horni úý.a1i) 'aznačuie zapá-
leni smčsi sviékou' Tčsnó po norni úv!áti
je spalováni ulonéeno a dak dosáhne nej.
Ý']šši ]rodnoty. Tlak k]esá, obsah válce
€xpandujc, docházi k Ýýfuku sPal]n á Po-

Namčřený tomptsni dak b'l 7'4 kg]cm:'
maximálni tlat pak 20 kgicml' T'ao tlaky

o.iř' 3. s'',.l ,J.i/ \'ř'li.^i]iJ :J:'',trl
,nib':hu l]dfu . l! €L]nnč,h\,1ah, I

()l/' :'' ()Jť'/d''./iťl\ .fund ' ibllIl
Ilohu | ,útrfu \! žhJ.i.i :LičIo ,ři obÓ.

hd .úúi i  ahél i

jsou Poméúě ma]ó ve s.ovnáni s áutomo.
bilovými motory' kde máximáIni dal. do.
sahuie hodnory okolo ó0 kg/cm,'

většt tlaky Éou piirozeně ! detonačnich
moto.ú. Na obr' 3 ie snihek oscilogranc-
kého záznmu p.ůběhu t]aku v detonač-
Íim mororu' Pořidila iej fr.ma Kisdeť)
\Yrábějici dakové snimaée' neni Ýšak zná-
fuo, na jakén typu notoru a2ajakých Po-
měrů byl Žměi.n' Byl zde naměi€n špič-

P.ůbčhy datů v motoru sc žhavici svíč.
kou při bohaté smčsi jsou z.znam..ány
na obr' ]t' zajímavé jsou P.oto' žc směs
by]. otevjrÁnim jehly obohacována pouzc
táh že pod]€ zltku motoťu sc souďlo na
ieho €eltem nomální chod' Na oscilo.
grafickém záznmu jsou ofot*raíovány
čtyii po sobě idouci režimy otá.e& hotofu'
Pnr1 záznam svědči ieštó o nofuálnim
průběhu tlaku. U .b]šich již vidime P.ud.

200 r-rrBc<v uooeuLn
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ký polde, dalÓvé špičky. NmBl6€ jistě
podrcbně rozúdět, r to znÚ€ná. stačl
si uÝědomjt' že dák qkonáÝá na plstu
.ráci a tudiž troutid mom.lt motoru
i dE i jeho výkomost j$u úměmé v.li-
l.osti plochy pod kiivtou průbčhu tl.tu'

Při pokusech bylo též sl.doÝá!o' zda s.
poďe oscilografrďého záznmu tbnů y.
vá.lci podáří z'istit klepánl v motoru. Toto

'e íepodařilo íikdy a p!ůběb d.tů byl

Uvedcíá m&etú ltÓtÁzla' že spllovtÍú
v Eodeláiských motorcch sc žháÝici *'ič-
kou je íomárÓú a ž. tlaty ve válci jsou
Poměfuě ÝelEi tízké. EúNje tuďž réál.á
možnogt zÝ?šov{íim dakú Ýe vát.i výkoo.
nct mod€lářstých motďú ještě Žryšovat'

zýa.fual ínž. J' SoHINDLER

oPRAVTE  S r  a
v 7. čt!l.'!áš.ho čá3oplsu ,3Ee ooy-
leň ps.lt o nez[Jubové sou.
těži v Katovtctch '.to o &i3t!ov8t!.t
Pobr. pio U-bodely. DětuieEe tml-
slýE čtdÁřůE' tt€ří .ó3 upoáEilt
!a t.íto onyl. Mi3tloEtq Pobt! e
to!6lo 22. 25. čelvm v Lodžtt výď.d.
ty ďtíe..ó. v příštío či.le. Re.latce

cVtčNÝ UPoUTANÝ MODEL na starý motor 2 ccfn
Kd,ž ýhe bni a ?rcnfui zařa@a]i lo ědÓpíý s,,ln.h tohÓto čowis( t,to obtiže /o'lfu' v ?ř.@'4é8 sň'lv je i náš č6Ói'

ňod.iu, Et!šilí ýfr. 4 t,ň hén! auto. jaký ohld! to o2h/d1. ol! -n@iaahí,,' tj. ňá p!ót o fu!.h či nólo ,aónýh .ě..ch. A'
té dÓb! totiž d,súvá ý'ld1uh Bloňnaa sokÓ|,ěeh žódos|i o,'hrcs. na LÚjinh' s. da toho Nltaj| ?oěltat ško1n| frodely' hk|' ilou 'iu
N.fuhl ?ocha,n.liě č.tný8 iedn,t|Úcnn 4 hokhtionh qh@lr ulk. ýai.baé' dk kjnh lýh|.s' a sl,ýebfi.. b! fuěl' b,t ?ř.ddlin
a nan,d| nán Lýht.Š h Úéřéjnění' J.lík,! elj qřk?.,.h zab.ru h doýa'n o ňod.|áí'kýrh prc.l.jnich - ?ah b9 ý ulailo i ča9pí'u.
?m&nž d$í 

";iýa 
d rcdahc. o iě itók ,á9úi' c,ahlódlli jM. i4 Př.sto' .o jlfl. i.kli, ?@a'|jfu. .d ýou p@innÓý ,onóhdt

po ,ěholib něú.n a ,dřM,jhe j.j ož n,n|; ?ohnu|i h lÚu úýěn- i zauučnlw,,' d4 |é d,br, fuÁ hlde do,taEk plótú 9 ptoÍ!.jnnéh.
ii"ý.i aopi'y o"to,a' KonkféÚú nd t."lo flod.! ýíip|a|nfu ob.'k]jh zt,Lsab.fr pÓ.!/obt}

NaLyfuětl.nouilodóoón.:vfuo.!,Mřýo,jc,oh,Iafu.!z!.4il.Áhsplánfu?funř.dltIt9oB,fufu'požó.u-liotokoÉý'lhtk!
htdiě, tolíh n@éhÓ, ž. ýž.l'ck, ?ř..] úó,žrk@ oóIóIa co zaí.dn al.s?on 100 čteúř,''
a @ !' .hat. 1. ihtě ziejné: ,. 9ři 'tók 't.jné,. počtu s'ran Reddhe

STAI'EBM Po(YNY přaážky z překližky 1 mm, tvořlci hoňt d.t.čÓ. sesái'lme pnÝou půlt.u. v trupu

TrupŽhÓtovíňetšpmdl!(ďéšáuoď tv.r@usravbu 
". niTsiť:Ť..:lt.i:á'iT'.""ťJ]i;

z lišt 3xJ liIDo fu Úkrše, který jshe Kříďo md dw hl&vni losÍity z^s ,i íiiíÝm.oo ťoncové části pravé
př€tresuli do skutečné vélikosti. ze dvou a jed6 pomo@ý 2 ' ?'. Lďou' púl}u,s.i. 

i:irrĚid'ai 'o*"r." 
"rovo 

o dze si 50 g.
ratto piiPBv4ých boénjc tfup se{avlÍn. sGv'Ime úplně' p't pie.ruva'|clm podél- .'-'

a do horiú části zlepímé jednotlivé ďlč1 Djky Úsueme do trupu, !řikližime á do. vodoÍoEou oc.Ú! Plo.hú sestáÝime

cvlčNý ÚPoUrANi looEL

B'59o2-o2
!9!sj!!BÍ:

""r"c*r 
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lodobně iato trup ná Ýýktse Ýé šPúď-
koÝé šabloně' Po žscbíuti ji rczřiznutim
klajltch oblouRů roŽdělime ía stabiliáto.
. komiďo' stábilizaÉni plo.hu zaHižim.
do trulu) komidlo fu ni upeňime po-
hyblivě pásky tkniny (hedvábi)'

sviďou oca6úí plochu posavime stej-
ně a hotovo! piikližíme t trupu' smo-
zřejmě ji nerczieáúme' nebÓi je pemá'

Motoř - Júnior' stárt' Nv.21 apod. -
uložime s.most.trě ná lYjimaElnou pře-
pážku bud ležatě, nebo v normábi lolozc
a dvéM lá3y gúy pii.h'aime přepážku
k t.upu' Tim docillme od!ružeíi pii

Nád!ž spájime z mosuného lebo po.
cinoÝeého Plcchu tl. 0,2 až 0j3 mm bčž-
nýň Ž!ůsobém, poFaným v L!Í' Upev-
nlfue ji zYe'ku ía pEvou str@u tnpu
.oŽ usMdni Dlněni Dalivem.

Řiuíí. Ňa Éhlo použij.me bud dř€-
věné lišty s navá@ými oč&y' nebo dtátu
do tol.. Konmvé bravičky v}ažiieme
t lložsi' PákÁ íá výškovén \omiďe je
z lmň dlra.lového plechu a k nosiku ji
bud piivážemc' lebo piinjrujeme Íýtky
z Nj.ikoÝého dldtu př€d montáži do

TěŽíčtě mod.lu ná být 6 nejbliže
k liednlnu ňdicímu dÍátu; usfudni to
iizeni. N! vahadIo liipevniňc ,akési k!.

sech celkém 92 člsofuěřičů' z toho 4 žsy'
Do Prvnich kursú jsňe šu se značDou Ee-
dúvěrou, jar íás ási loďúcháči přiimou
(ýýklad sporto'Ťúch kódú č' l a 4 n.nl
íitterak zááňý|) j ale poŽomost účástnik'l
tÚsu a spousry dotazú íám pc'týrdily' že
tugy řídime Špráhě. Toňu nasvědčuji
i zkušenosti Ž pMich sltěžl kde no!!
časEěřiči fustoulili: sutěžlcl byli spo.
kojeni a my, sportoúi koEisaři t.ké'

Budou-li íovi čásoměřiči plnit nadále
svědobitě sÝé poÝiÓnosti tak iako dosud'
piispěji velkýD dilm ke Ždr.Ýému spor.
to@tfuu záloleni modelářů v elém se-
víoě€skéň knji A o to !ám lejvlc šlo.

A' PRIHoDA, sDo.t' korusď

Sí|a ve vlečné šňůřerabinky z eeloýého <lrátu o o'8 lm. N.
karábinky Žavěšujúe řidici dÍáty' kte.é
p!oc}áz.jí ná konci křidh vedoím' iež
uděhne bud z funlového p]echu d' 0'5
až 1 !m' nebo z př€kližky či ocelového

oelý model potábneEe stiedně dustým
pápirer ! íětoli&rát nalakujeme iúlreg.
lačílm lak.m 9 bať.Eým od6tin@ loďe

B. soKoLÍčEK, olomouc

(sch) RÓzhotlautI ne,ínárrrl,í kuck6
nÓrle|óřské kňi. (oIAM FAI) o p@ín/.
,kouša ?fnhžnoýi stdrtoýacich lň|fu tah.n
5 hg Při sou|ěžích ,ět|o|,ú A-2 Přiidli hý
dz]áíi Ťú2"ě. Něk|eř! l nífr souhlasí' jíki ý
?fuažuji za .b)Étnj ',alřad,, a ,o,ihú li
nahlas ?|oli něúu rebduji. ?řitoft nik.lo
klond4ě nevt' o jdkfu 3,|, ae šiúře pří ýdttu 

'

zníněné nařizenl i,spí|fuala hodélář. 1.
|ý'ofulind a R' ,an N{,a . Kaliiotnb
k p Ali.hé žko|.,.e' UděIalí sí jednodich!

?ružin@ý .t'nMoha| |.iz ob|áz.k), na
hteÚ při?ojolalí ýÓflaaaeí iňůtu. D'nafro-
netf oujchúali d o,aířili Í.gntručn!fu hu-
likbjfu ,efth. P|o kož.l' 'tdfl nd d!.d-
Úfue|ř při?bdli čisti prouž.h ?apíru, nd
hteféfi 2á2nan hulíčk@éha ?Úa uda| 

"et

Při ýdúi 'la|téch .a,ět|,ého teÚickéh,
poěa'i nrněříli t'tÓ hodfutr rah!: 1. 1550;
2. 1550; 1. 3020; 4. 190O; 5 2250; 6. 2850;

N.jtětši ún bý E.I! 3020 g a .jhenši
1550 8' čili ?|úfrěÚ' tah čiiíI2217 s'

oba frodeláří poroň 4]zko|š.Ií !šechi!
běžné díuhr n!k@j.h srfun'jihž y u íiéh
?ru,ltá h ,].kd ,ěrfoňl, A.2. Při 'atíže,d
5 kg ,,ház.I, sttťfi! ?|odlouželí od 4 do
5 n.td, podle dh.hx ýfu''

výt..!h' obÓl ,kouí.h jasně ,keuji' '.
idř|zeí| o zka*ke ?|ntažfu!|i 'lar|@a.!éh
š1ňú/ (stfun) je nc n1srě. Kdo př,ýo pochr.
buý, nnže podobné zkouíbJ !,in uú|at.
v,'ledh' ý|iózné p|@ed.ných zkD*kh b,

Šxor,ÍlrninovÉ člsonňŘrčn
Na soutěách v sý.!oč.ském keji do-

cIlizelo v minulých l€t.ch stďe &stěji
t nspo.toEimu chovár{ ieďncú, tteři
r,k l.azju dobré jméno oslátnlch Bod€lářů
knj€; ze stlan pořa.btelů bylt naopak
ruohdy soutěž zaiiš!ěná íedba]. ! mode-
láři právcm lrot€stoÝalj. velké potíž€ bý.
qly i 3 časoměřiči . bylo iicb Eúlo a ne-
byli dokolal. seznámeDi se sportonimi
řády FAI'

Dva z našjch modelářů zisl.ali ietos

" 
kW" ÚPŠ v,chlabi opsÝněni jako

t@igři-lektoři pro letecl.é Eodelářstvl'
využili jMe této přileátolti a s iejich
lofuocl jŠme Žačali Ýycho!.áBt nové č2so.
Děřiče. od únoÉ isfue !'škouu v 7 kur.

ErgE6lBlg

víTĚzNÁ A.2/l.l z letošního ňist.
lovstú R.koustg prc fia8netem ňzené
sv'hové větto!ě. Konstruetérem je J'
Has€lhofe., mistrcBtý dn'\.model€m
ziskal H. Hlavka. B'rsovýJmodel jc
běžného t'Ťu v této u 'ís nezavédené
tďegÓrii' Poněkud 'láštni je jeí trup'
ierDž zátlarIlm je pertindoú trubka
z 16/17 :m, dophčná svlchu týa.o-
vanou ústavbou z baby . viz iez A-B
@ Úkrege. ovlí.láci ryčový ffignet
o 10 x 60 t@ je Ú.obkfu fy Gt.uP.

E@:fu-==-ffi

!€.' Ná misEo*té rákolské soutěá
v H.ízogenblrgu startovalo 30 mode-
lářú. Po stáÍu z ruty se hodloÚl let
@ svahu s n@imem 300 ý!. z plá!o-
voých 5 letů bylo možné udělat jen
., když púvodli klidné poča9i 9 deštěm
se Žměnío Po 3- kole v bouři 9 ýětreD
až 12 mh' Nejl €pši Úkooy: l. H.
HlavLa 681 ; 2. H, Kargl 6l I ;3. A. Zeid-
lin8e. 53' '1eřin : součty tři letú'

202 Lergcxv ̂ aooer-Áň'



,DROBEK"
úspěšný
malý mode|

na gumu

EALSA 6,tl

Pfuěně ,'sohó . 1u e' N.šétřil jsd na
Íi' ?|otože fui šIo o fiÓd.l |obu'tni, odolnj
í protí prÉhnuú ýazku' v p|Éi ý totiž
uA@ujé' ž. flodel' colp. d,Hí!e| o l.|@é

BttLSA r,5." 84t5r 2,5.13

.DROBEI .

*

KaugÓth cou?. tt,Eíbt (i,úi PÓhó|)
j. jistě naš| flejhladší' zdli !. ašak' žé ý
dobř. ujab. zájd o flalé ,,8Úóčb',, rÉ
hoto &unu !.n1ýó a lz. ýěiít' žé tak bud?
i ý sd|ěž i. K|ohz woěéhó,aně drbÚ.h
aýkonú na ?ouhých 10 E gu'ryJ přékÚa?i]a
1 l'.h.Ó ho.I.lú řjich odolnost proti tozbiti

i z4 silnějiiho 9ěrru' kó, bJ noňólni dodel,
wah.feld |ížho soutěž Ód|dab' Popisoúný)
hod2l ,'D|ob.h|. Ílohóza| např. zailě.i| zd
b|abidného bočBt ' vě||ň až 11 hl! nd
ioutlli ,,s!;nj 61^ rbd 84s u.

Modél ý dloba]sďý' hř,dlo i kofuidld
jýa děld.' Tfu? Ób.lélník@óho prúř.a je
staýěn z bačnic' jéž jýu, qř.dt, ědní pÓra-
žd! 1ňfi bahru. v lét|.. fu'ňezi k |a'
to:.n ttuý bakou též šhofa i ,dold.

Křid]o běžné Éonýfuk.é fuó žeb|a navle.
čeM nd i.díný nolnih' Půlh! kř1ad 'e nd.
'ou,aji na u.l@! dtót lz 2 nň; ttubičk'
p|o uložeai &ótu jsod z ?ap,t!' přil.?ené

yttdle je lip@á' dýÓslitá' !k],ipki'
d 3901540 frň' c.lh@á !áha ho.]du ý

oáze jen u e fuj'd |Ios,a\čně ,4nl, PrÓ
@dž@dn@ zfrěnu ?/@i.I.l Při d!fuaínu.
t@jch nÉiflech b! bllo lhodné lé|at ' @i
h.,ší aahfu l0o až 110 e' (čt)

KŘíDLA

Rádiem řízený jednoPove|ový motorový model B E TA
P|o LM zkonst|uoýol, rok|.slil a píš. histl spoltu vl. H^IEK

srad.bni ?lón a ?o?is Rlc fuod.lu BE||A hěI blr ?od]e ?fuerchu ěasopisť otištěn hned
?Ó sÉon|qt s.|ióla ,'T|e.istr|@á |ódiaýó řidici sou?ru,a Bétd,, (LM 12|!960 až LM
411961). J.liho! ,šah koaýfuhrét ho.Iél, u)l ktrs 

"a 
jař. zuěsinin ?ři?fa,od a /epf.z.r.

taci . jiné har.goni a ,otoh loj.nshou sfužbou' zhoušh' hollélu a ýřiýNa É @.ř.jiěni 'e
ýrc,áhl,. Re.lahú

POPIS MODELU

omezuji se na zvláštíosti, v}světleoi
zvoleíých zPúsobú 6tavby a lerové zkuše-
nosti. vim z praxe, že zkušeni modeláii se
debilÓim popis€m sbvby nďidi a Ďezku.
šeíým popis nelooúže.

Model iseú konstruÓvar speciálně !a
Óvlá.l2.i supÉW BETÁ. Po úváze jsem
upustil od tDicky šl.ol1jhÓ t'lu'!rctoŽc
liedpokládáh, že BETU budou stavět
spiše zkuš€oí modeláři než zkušení Řďo-
amatéti' (ze sÉjného blediskÁ MÝlhoval
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iď. Iújič i přijimč BETA') Těm' tdož
!e@it Ďejmenšl lEi s motoo!ými mo.
dely. st.včjl.éž svúj prwú rádi.m řIz.ný
mo.l€l, doporučuji pro prvrÚ pokugy splše
ie.lno.Iuchý Ýftbn' N€upoýechD.t.-li mé
ra.ly, zbF.číě si ''Žtomllikui.te žiýoť.
Moh3 6taroltmi í!j.d!ou (údio a notor)
a n.bud.t. ýčdět' kudy tam.

P{ poho[ Dodelu BETA is.m počItal
3 motor€m Ó obahu 1 3ž l'5 cm' M$l.l
jsem !a novou 

"iedničku.. 
Mwsl jelikož

Ýšak v době zdétávánl pforot}!ú i€ště

boá bahová prkénká tl' 5 tm. Dbáme'
abychofu ncpoškodili ýinuti á nepřibřdiu

Táhlo od kor'Y Mgnďu t rméntu
sm&oÝého komidlt ié Ž oce]oÝé stfuny
o 0,l5. Uložíne je do vedenl 2 hlinike
Úch rrubičet. Tfubičky přileplne fu vš-
chny srojiny tfupu v jedné Přiňce podlé

(osAz r.0,1 , taisa2 llal-F-+ . .+J
J--ttjl í'1] Hf

|.| l |+ +Í.+
Obr. 4. (hr. 5.

Ýýlcsu' Táhlo !rcchÁŽi trubjčkami s ne.
patmýň třenim a jé dm současně ajišrěío
proti oadměménú roŽkmitánl' jež zp't$.
buje 'dánuýé zkrácenl táhla'

sfuěřové ro.o|ďo z l.b}é balsy s.
nus1 pohybovat v otočný.h závěsecb těsně'
&l. Žc.la leh.. bez zn.tclnóho tře''l. Prc.

!ějšI prcfiI n.Ž tŤlďo a poměríě Ýelkou
plo.hu (38 9á llochy !jl.U.). Ktíďo j.
dosd šrlh!é (.l _ 9). Y.u{á rezena podélíé
3tability doýoluje posuout těžišÉ Eod..lu
značně dopředu' Uý€dené '.tto!y p.e w.
tvář.jt ryro letové ýlasmosd: Modél jc
dosti lychlý př.s poměEě m8lé speci6ď.
zadž€íIl při ob.atech nezt!ód ryctúGt l
Ý.!c! 3e do Ro.málíiho letu bud zccb b.z
zhoupnud n.bo jcí 3 jcdnim zbÓupnuíB.
Doporučuji doddet zatr.slen@ polohu
!ěžištč. úhcl seřlenl, tj. křIdlo +4"'

Ob/, L

voP -2.' Kdyby byl klouavý lď přIliš
stmý' ie nožío ještě rrcchu zvhšit 3..
Ťh.íl (podložk voP trcbo křl<uo)'

Pli stavbě křidl. kladem. důez n! dú.
kladné spoj€ni l.piďcm u k.psy pm lpoiku
kildla a pÁsnj@vého n$nlku (xl.'.íI bal.

ovládicI .l.lt'oEcp.t' Dřlv. nc'
budu hovoř! o mÓnÉ'i ÍÁdiové loupruw'
jc Íř.be pops.t .lcktrcňa8ncr' kt.ď i,m
vc svém mo.le|u použil k ovládánl 3ňěG
vého komidl! a o nčmž v popisú ap@.
tury BETA Dcbyls řeč. Elcktroňa8n.t jc
ýýhodný r.o j.dnodu.hou Ýýrob! a 3po.
l.hlivosr' iakož i pro i.dnoduchoú tc.h. ,

Obr. l.

n.by|. t 6.hnánl použi| i3.ň sovětstého
deroBčnlbo motoN MK 1'5 .cm' Jjž při
prynich léteh se všsl. !}l'alo' ž. motor
1,5 ccň i. přluš Ýýkonný' Mu,el is.m
l.tst bud 3. seštr.énýúi otÁčkei (n.spo.
l.hlivé), n.bo lépé s plnýDi otáčklmi a
mólo Útomou vÍuú (ob.ócenč íasaz.!á
normólni vnúlc). Motot o'8-l c.m budc

Motolové lož. i. v.lEi ic.lnoducbé s
dokonal. těsnl hitřct ňodclu prcti ol.ji'
I'. i. sMdno přizpůsobit prc jakýkoli

- ' l  - '  -t  š

, , u E l l f L , ;

O b t . 6 ,

Obt. 2.

v.d.nl Žávěsú j. dobřc vidčl na výtrcsc'
Pohyb kormidls om.Žuil doQzy' Pto pfunI
l.t upÍlvlm. celý pohyb ncjvýíe na 15 až
20o. cituvoit řIŽenI 3. dÁ něnit na hoto.
Ýéň nod.lú polohou dorázú ! délkou r..
úéík! (vjz n! výkr.s. kót. '...)' Při a.
létÁváni múžcm. s.řizovat let réž vý.hyl.
to! p.mé části svislé @sDl plochy !!d

Podvož.l tvořl s.nogtltrý drÁtěný třl.
tÓlÓvý voŽ'k' kt.rý přiv!Žujcú. zeslodu
Ď. piekli'kovou sÉnu tfupu gumou, za.
tlcsnutou o bmbusové kolky' z p.vDost.
tÍho hlcdisk. je toto Bpořád.{nl výlrcdné,
prcfo'c tfu! n.nl podÝozk.ň Daruš.D a

moto! B bočnlmi pltkaDi. zdúrazňljiJ ž.
j. outío ložc dú}l!.lně přilepit a celý
proltor notoru . nÁd!že Dďlt lcpidlem
Epoxy 1200. Motor j. vroscn .si 2+3
do!nv.' pod!č.DÍ asi 20 j. dlno tvar.n

Típ i. j€dnodÚché kofutrú.. z. dvoú
přlhr&dových bočnic. z.ílenlm př€dnl
čfuti př.tu'kou latvořlme |.hkou 3 tuhou
3ktlň' j €ž odolá i ttdému přiutáDli to jc
u R/c nodel! lodmlD}l' celý trup j.
pot.'s llca bál!ÚJ kt.rÁ př€ki'|v! též
překužkové bočnice' t.nkýn pgp!€m a

.T____rr---r+
I t+ - - - i l  J  j
4 t .

Obt. 3.

v'llMčl núontovsý !ř€d scfulntoú
n. plochou b.t€tii' je dfuÚŽplnacl (vT-
pjná baterii 1,5 v i 22,5v)' a to nejmúštho
Ýpu. za s.hánlrcu prc plochou báted
i. Ý trupu dútladně !řilepe magnet,
ovlíd.jl.l torEidlo (popis viŽ dále). Lé.
pimé je' !řlm a vinud fuezi dvě !'ydlá.

Obr. 10,

ogvědčilo 3é ját při stártech ze zeměl tat
při tvrdých piistÁnlch do hrubého terénu'
Pii !řIliš Ýeli!ém nÁrazu se podvoak
utrbnc z guoyého áv&ú, dfi 9e spotře-
buj. většinl pohybové eÓ€.gie á zbytck
ach]'tl bez poškoŽei skiIň@ý předek

Kolečl'é lodvozku o 
" 

40 ňm se hodl
z mechové cúy pro plsčitý t€íéq kdežto
ía btton nebo ásfalt léle !.}'howji dřevěná'
jež Božňlii bočni lGuv a tim i staÍt

No6né plochy ,seE nevrtú trcchu iin.k'
než je obqklé u podobných ňodelú. vo-
do.oúá oca3d Prochg (voP) má Ds-

lňrxt' Lq Ň

niku ovlódánl modelu| Bcz íigíálu Dod.l
trcuži neultál. dopŘva, sc 3i4tál.m do.
le*' N.můž. tudlž dojlt tak ee<lno k h!u.
bé .hybě v řI4oI při !řibližovdil 3c k clli
apod' N.výhodou je ÝelkÁ váh! Mg!.tu

Jádro i kotw mgnetu ''yřIznm. z něk.
l{ého želeŽného plcchu. opŘcuieňc piloi
Ýár{6 podlé obr. l-3. Mos.zné vlo'ky
zhotovlme podle obr. 4 a 5' Jád@ i kotw
důkladně lržihÁm.l n€cbÁm. PoEdu }Y.
.hladíout. Pcčlivč dbám. íg tvsr vzdu.
chové mezely - v ro*Ýředém gtlvu Dl
bÍ rcÝnobčžíá (zajišiujt 'BiEúlr'I pil.
tažíou ílu)' j.lož i m up.vněnl vlo'ky
(lcpidlffi Epoxy l20o) proti vlitu rcln.-
!€nl..Ího m!8nctisEu. Zd'vih totry ru-
stavlm€ M l.5_l.8 Dm' s.oub.k M3 ít
ob.' 1 nenl dotažcí' ts}-ž. malá Ýůrc (vit.
unl) tvořl p.imitiwl otočný závčs koÍa
a Možňuje jeil pohyb v žód6ém rcn.zl.
v}padnutl šrcubku M3 b.ánl přitužrl
nltice. onu čÁst jádrá, kde budé Ýinutl'
nalatujeme tlustšl Ýrstvoú aetonového
lzku' Žejména v rozichJ abychom předešu

clvku M8n.tu vinene oěděnýn smslt'
d.áBm c o,3 tm přIno úa jádro. sná.
žlme 6. vtěgóat co úejvi.é ávitú' a to tákJ
aby byly co íejkratší HotÓvé ýinud i'-
padÁ sice dosi ,'div@'.J !Ýhodou všát jc
velkí PřitažnÉ sil.' Konce vinut| nastsÝloe

Obr.
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t.'.l.ýe lqbukeú prc vjíody. Při n.viienl
je vhodné občaý íeé$ na závity trochu

&ercnovéhÓ lepidla' ktc.é íelepiá sňalto-
vou izola.i Go si napřed vazkoušlme).
odpor horové civky mA byt áý l7+18 J?'
o monGŽiclekfumaeÓctu do modclu isem

PřiiI@č BETA k montáž' trochu
uPEvime. Pod]e obť' ó_lo zhotoviňe
z př€kližky dfuhé če]o přijlmče 3 dižákeň
baÉrÍi). Touto úpmýou ochrá'ime při
jimač pi €d poškozenih á zvěršenim hmoty
o váhu boterii i pied vibracemi' Báte-
rie museji bÍ asaz.ny vclmi tésněJ
aby vibrace motofu v žád!éĎ připadě ne.
mohly zpúsobit piedšováni !řiÝodu píou.
du Gtači jen 2nény přNhodového Ódporu).
Kolisajici !'oud bý!á jednou Ž'nejčaslčj.
šlch pi1čin, prcč přijim.č pra.uje dobře
v tudu a špatně za chodu moto.u.

Piijífuč ie k pickrjžkovénu čelu piiPá-
ien DoEoci Dářcich ďek v rozicb deÍ'.ky
; čtýi kousiú spojovao(ho&áru' vzdJ|e.
jc omezeú pciiMxo!ými dilránčnimi

Přiiifuč ulož'ňe v trupo do polyureta-
íové pěĎoÝé húoty' z této hmoty jsou
zahŘničút myci houby' někde jj použivaii
čalounici Da modeňi nábytct a někde Žáse
áranžéři ú ddádání výtLa&úch skřini'
Neměňujtc pÓlyuretú s 9ěíoÚm poly.
ýy.enem' tteťý je L dostá'i v modcl. prÓ.
dcj''.h' Polystyren je tuhý a zp.avidla
bílý - hodl sc ÚbÓňé B předni ýěíu
trupu plo achyceÓi havarijnich nárazů
(viŽ výkres). NábEdou a polluetan lze
použit lirmovou pěnovou houbu . je všák
těžší a hůře dui libnce. Hodi se též
měkh{ ,,viskosni houba.. (v Mototechně).

Přt zalétávfuí! modd nciďive zatlÓu-
že@. Kdo má blizko sýáh' ačne na íčm
jistě léBt se Bpnutým řizeílm (b.z mo-
loru) a seřidi si ncjpse bezlečně model
tak. aby mibě Žátá.el ía Óbě strĎy. Kdo
svah k dispozici neĎá' prcŽkouši fuodel
házenim z ruky a ovlá.Láni opatmé zkoušt
pii pném motorcýém letu-

v každém přip.dě přcd pMim rádiem
il4ĎýE letem lazkoušime apaúturo na
dsah a mďiÍúlnl Úchylku sfuě.o!ého
komidla omeŽime tak' aby obé 4táčky
Dohly bÍ i€í mirné. Pak udě]áme zkÓ!šku
s běžicim mororem' TcpNe když vše bez.
vadně pra ie, seřiďmc menši otáčky mo.
ron s ýúujeme s p9liven asi na 40 vt'
.hodu. Model ousiúe z rulq rochu prud.
č.ji hodn než volný motorcýý' Jeli Ýš..
chnÓ v pořádtu, model kupodiw létÁ a dá
$ iidit' K.ždého začátečnlká ro obyčejně

) v modelu použijéme těchto baledl|
Žháveni - t!žkový článek 1'5 v typ r50;
Úo.l. - minialuml desriČkoqi báté.ie
22'5 v t'p 9l4022; ovladácj elektrcmagíe!
(q,brvovrc) - plocM lcpelni btterie 4.5 v
tt? 310.

piekvapi a opa&uje sffty ták dIouho, až se
wbije nčtÍerá baterie !ňodel bud uI€tI,

Abychom se toho n]varovali' vezňeBe
Ši s sebou k ]éiá!i volttnetr na !.onlrolú
zdroiú. Poýači bnbý měiici s'štéfu
s vlasbi spotiebou ási t0 mÁ' např.
2 eleklrickóho l€teckého otáčtoměru s pied'
řazenými odpory pro ru2na napěti (l,' v,
4,5 v! 22j5 vJ l]5 v) cárkou ná stuDnici
si oh'číme polohu ručky lro nové ba.
terie' LepšiJ oýšcfu náklá.lnějši ie něřn
napělt zdjoj'l dob.ým voltmetém (Ďá!ř.
AvoMET) přlňo v modelu a lYŠilači pti
provozu' zdlojc jsou dobré' jeýliže po
zapnuti p.oldu do gparálury nástaĎe jen
sotva patmý pot]es n.pěti'

zkoušél 'sem na svém přijimáči' do
jcl.ého poklesu napěti zdrojů bude ještě
p.!coÉt' s tanzistorcvýn koncoÚm
stupnéÍ pÍa.oval přijimač ješ!ě cel&em
spolehiivě lii žhavicim napéti ll3 v á
aíodovém íapěli l])5 v. To isou oÝšem
káini meze' v prdi by !.ňělo l.]esnout

v pr*i j!.m !áké v}zkoušel obě i2riety
BETYi s ÝÝkonoýýň ÚeisrorcD ná
toncoÝéň stupni i s.elé Mws' Tránzis.
torc'é provedeni s9moŽřejmě lépé vzdo.
ruje otř€súm a fÚ8iuje spoleHivě i a niž.
šlho Úodového napěti (nevaď tolik st'rá
baterie)' al. ov!ádacílu m8netu vadi
zb]ŤkoÚ proud a sa8net je náchylný
k lepeni' Provedetú s relé Mws odstrá.
ňuje Éměř zcela poúže slepéli&ma3!etu.
osvědčilo se mi přemostěnl spi!áclch koí-
iaktú kondeDáoiem o kalacitč 8lespoó
r0000 pF .

MoDELÁŘÚM'kleři isou členy svaŽ.
ámu a chtěii model hned staýět' !osk'Ťé
redlk.e bezpl.tnou službu' Bezplatnou
v tom smyslu' že z výkresulzmenšeného
na prostiedíi dvoust.anu dáme zhoroÝit
plánográfické kopie ve skutéčDé velitosti
(formát Al) a Žášlefue je loštou. PÓiizova.l
cena jedné kopie je 3,50 Kčs' obal a PÓš.

žhavici !apět! lod 1,'! v a slodové pod

Dáe jsem.zkoušel lnktický dogh apa'
Řtury BETA' vysilač byl v. sklepe a pin
iinač se zdJoii na plkénku (mimo mÓdel)
rea8oval do událenosli 300 m mezi domý'
Na letišli píesahuie dosah apalaÍury vzdá-
]enost asi 800 m, k.ly je hodelještě dobře
vidět. Absolutni dosáh jsme Ďezkoušeli'
protožc to pÉkti.ky n.oá význÚ, n€Ýi-
díne.li již, v jáké poloŽe je Bodel'

DoPLŇTE sI K PoPIsU

ve čtvltém lokračování popisu Ídďové
itdicl soupr.ly BETA v LM 4r'1961 byla
zakreslena kontrclÍú ántérút ároÝičká
louze Ýe schefutu. Na obL 2E ňá být
žófavičkd zaÉrel.na fua"žž, a ro frezi !'.
'odh ci,k, L3' kteÚ b'l ?ilodně ,apÓýí
k ačh, č.2 a neží ti,lto očken.

Pro žálovičku není mo'no použjt ob.
jiÍtky. Musite dolnl tonec žÁrovičky přÍ.
mo piipáiet k očfu č. 2 a ÝýÝod civky
k áÍovičce pode piilojeného dalšiho

tovné jsou z'!očitá!y' Plaite předem!ošt.
loukázl.ou na pcnize rypu ',c..na adresu:
Re.l2tc€ LM, Lubbnská 57' Prlná 2.
Do?.du na Pod<azku íapišt. ještě jednou
HÚLKoVYM pismem svoji úplnou ad.
iesu' Neposíeite vl.. peněz za kopn, tim
!''{ízed íeurychlir€ - laopák' protože n..
vlc vám muslmc pře!]atek vÍá.et ! vyřjzeni
teá nejmóně 3 týdny. obje<bávl.y Ú-
kÍ$!,,BETA..piiijsáme do 30. ářl 1961.
Později došlé íe!.yřidire!

R/C SOUPRAVY ,,BETA..

ciýká L3 j€ vinuta apojovacim sllto.
vanim &átm tčsně kolem středu Ll'

očka č. 2 á 4 ^ou nejkatšim spoj€m
w€měí. ná plechoýé pouzdro !Ts ač..

Ralahe i a,.or lou?fub' BEI-A děhuji
sald|uhu Mdtťíiu Kub,hoýí z Pfuh!' kt.|ý

"a 
lvedd, n.doýarek u?oeotníI.

ř oDELÁň t  MA (ETÁŘ |  t

zojlnaji vós novinky
soyětské /etecké t€.hnikl ?

Ndldel€ je v repottóžl
o  Tuš |Nu

v Kříd|é.h ýl..tl č|l|Ó 'a
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,'Dfušnó elot@fuhá gúlo' kt{hlch
ňod.]ór@ zdpoaá do |óúca Ó'Ió, 17. aý.
ročíd slá.a.ho s|aask,ho nóto.lného ?o.
astdtia o .Io osMa jubil.a 40. nýrcěiz zalo.
'.íi4 Ksc' Thto nó"no'tné dní fuch sú
aá,n i,,!pnó.iÓ/ .laBieho !órho Šndšdid . . .||
Těňilo 'Iú,, zlhaj@4l z peěře,n nfud-
'hého oýboru sodzamu ,?|h. v.s?.ňn ! fu.
.uli 6, '|pB , 8.30 h. afchalnou soutěž
t@.Bk'.h ňod.lář|, n4 l.!šti ! Nnře.
o ,ž@ qozd'ji lii'?'.M ?ah soudruh vEy
,eÍ,n nc st@|@išt' ý z,fl'!fu, že v hoý
di.h. Io.Ii Vo'|oh 2 odýa/t@al dÓ a.sdítl
d4jú Gfuad Til@. Pocho'ít.|iě' ž. hto-
ňě uchni.k,ch pÓdtobfu'|l ,djbnalo !šechn,
j..]b: b'l ňójú Tn@ hké nodelářfu? Nd
to ! t.lací ěs' tozhle odp@ěd fub,la.
T.?fu. ,kh o .l.n ,Ó,lěií ,,Ó|b1ář. !9r.
}qi7j ANo - i dluhý světský tognofuút

Pod utÁtn1 . svázafuohkou vlaikou n!.
stoupili k IIL mistevstvl Sloveqsk! sou-
těád' časmčřiči á čl.!oÝé Íústrúho, po.
řá&ídbo LMK' vši.htri doblomsdy
i }!ždý 'ýlášl prckjzáli v následujlclch
bodiúch dobrou připrevsostl sponovDt
iltsťulovdn1 a soud$žlké jeďrútú. Proti
nim !. spo,ily dÝč veličiny - počaul . le-
Íšrč: @lově mod.á obloha, ve<bo ed
30 .c' !áeoÚ Ýitt 7-9 m/u. ÝeltÁ tráv.
mtá ploch!' oh@ičená z 90 % né!ře

hle.lnýDi' až 2 E qtsokýDi láíy tukúřie.
Teo.eticky rolitrát popsa!á .aktík! lét.{tú
zde moho íepobÁh4la i Při Ýolném !ý.
běro stáÍovišl. Modeláii běh.li krátké
i dlouhé tBtě ty.NoŠú á s wtNálosd
ch''ályhodíou' ále Žbyt€čně' Modely ne-
rávŘtně ĎiŽely buď ve vŠi (kde si j€ pod.
ni},''l tluci přisvoioýďi) íebo ý túÚři.i.
Při tietim a čtvrtéb &ol. iadý ltaňu'cjch
iidly a v pátéE dělali uozi už ien stbila
těm' kdož Ečli větši štěsd á nepřišli

v. větronich sráŘoválo 47 modeldřo ze
čtyř staftovišť; n. d.lšich dvou st'íoltly
modely wal.6eld . motorové. společně
3 Dřednimi sloÝenstÍDi mode]áři siIáEm.
rtluboďyň, GábriÚ' ČundeřU|.em ;
dalšimi tu bojovďi o titul MisEá sloÝ.n-
'k! julioři Hlaýlrý' Kďdoš, Rybár a deset
dalšich - i€ijch odcho€n.i'

UvážiDe.li' ž. letošnl mist.ovsM bylo
ýyfuazeío pouz. prc I' a Il' Úkoúosmi
třídu (ý. věř.onl.h)' pat je Plávě účast do-
kMentem' že Úkony 3lovúskýih mode.
liřů stoupájl. Ná loňskéň rďn1tu starro.
val rotiž téňěř stejíý počet modeliiřú Yšech
ýýtoúosEúch třid. Nebýt,'ple.hového ne.
bc.. á přilií ,'po<bieaÚch.. cbrápcú Ž v€t
Jánllovců' bylá by 9e agi Úsle.lkoÝ{ tábule
hefužila maximy' Piblibm toho byl ,,bo..iovúý.. 

násfup ve Ýšech tř€ch kÁtegoÍí.h'
ve !&rdkh A.2 si ýeď nej|ép. bÁ|i.

glavský Patát, kt€rý fuiňo 123 'Ť' v pru'Is
kol. lalétál čty'řiktát l''láximÚm..' TlÍnto
vclkým fi€ňnovJj'n náskok€m si zajistil
ÝltězstÝlj loňský '.ítěŽ M' MŘvec u}ajil

V kateeoii vakefeld |ét^| od z^uÍk!
ryrcEúč ruslt spoltu Gáb!š (i v moto.
toÝýcb). Ze známých ,'g!Dáčtářú.. po-
s!ir']. zi'.áta Dod.lu R. Hel*u' jenž od.
lét.l @uze dvě lolai neug!ěl ei favo.it
fuoiýcb sutéži J. Čuacrtir' velrni
dÓbie létar juíior (ardoš, ktďý Še v ks
n€čnéo pořaď zasloužsě uÍístil iako

Morof@é fud.!! 3e staly zdežitosd
pouhých pčti st.ltuiicich' o Ý.ylikljicich
vÝkoneh se v télo katcgorii dá těžko Dlu.
vir' když Gábrišovi sraěilo } útězsM
óó9 w. a třed' J. Kali.., měl celk.m jenoň

Z rechniďélo bleďst! lapi<lně vŽrosd
počet moddů &tqé co do lalEcovánosti
i koístru}čDtho poi.d se vT'onaji ňods
lůmpřed!úch čs' mod€lářú.rŤ.czentútu'
To i. potěšite]nÁ skut.čnosr, }terá spolu
s Ýysokými počry mladých Bodeláiů na
l.tošDich slovsský.h soutěách u}8zuje,
ž. mod.lářstvl ie ve stov@ských }iaiích

1. zóla&b (09) 520 !t. - ŠtaŤ,@d|o

'vlkefre|d: 1 , hiý s,onu ,. Gób|í! (08)
818;2' J. KL|.I1í - junior (09) 782;3. M.
snb (08) 747;4. 3. N.taÍIil (09) 390;
5' M. suk -janíot (10) 350 !t, - stafio-

Motorcvé modely: 1. nnn spottu J'
cób|iš 669] 2- s'váxnď 408;3.J' Ka|ina
179,t. (,ši.hai hlaj 08). - sra|t@a]o 5

DNžsÍý^: 1' zó?adosl@eÁký 5235} 2'
s|ředanoÚ.Áhj 3150; 3' vjch.dol@en'h'

o cCNu ttlEsŤA LEvÍc

Bpaiadal nie't,' LMK lú|aá ,.trcn@
a frodel@ |v'ah.field .!ňa 23. 7- Počúie:
jlstu, bezoelie, tedoto 21'C. Ria.hetm
sú|a'é bal J' sarhr' rpat|' hoúi'á|oh T.

!YSLEDKY

vedone Á-t: 1. Hl@aÚ' tsfu|ill@a
6?2;2. Dnibh@á, KÓšíce 469;3' yes?ďin,
s.níca 418;4. v.sehk' 409; 5. R'bá| 349
ýh. (obaja . Bruti!I@,). - sta/t@alo 18

veÍťone ̂'2| 1. &ilen4 L9ne 855; 2'
K,bóň' I|.nti| a30; 3' Fo|sáč - jutiú'
Ni!ru 816; 4' Šntsuru' surcn! 789; 5'
vuéh' Péziuh 788 ýk. - stdúoýalo 41

vAkefre|ď 1' R' E.l.xa 900; 2' 1. cn'
.leřIlk 822 (obaj. z BratilleJ); 3, M.
Hl'bÓcký, Pe'iaok 810;4. J' Gób|iš' Bru.
tislNa 7l0; 5. T. veinqÚt, Tren||n 683
s.k. - s rdí ldd]Ó ? hrd.lárot'

DfužsÍ!á| 1. LMK Ldi.é' 2. LMK,
Pe'ínok' 3. LMK Nnru' 1. LMK Bfa-
nsbad' .poř.

,IHočEsXÁ YÁzA
vňeděli ó' 8' uspoiádal LMK sezimovo

Ustl !a letišti Ý Táboie prÓ ýčtroně A-2
iiŽ Iv. ročni} ''Jihočcské vázy..' soutěž
p.obihala za t'licky hod€lářského počasi:
jasno'tploE asi 30 .c, vitr běhm pMich
sra'tú o-3, poŽději 3_5 ú/w. Dosa.
žúé rÝslédky byly Ýelni dob.é . u pd-
nich devlti n.}l.sl čas pod 7ó0 fi' Pětkiát
',tBim.. dosálúi o. věelák (LMK Hr'
KJá.loÝé) á J. Páidar (LMK Č' Budějo.
Ýice)' v ro'étáýá'Í zútězn jlnior (l) vče.
lák časw 240 Eř€d Páid.tm se 184 n'

..ďol '. Pddr!
Ýpř.vo.b$lurď vt.ěz ,ultol l. včdái.

soutčž potvrdjlá dobÍou úJoveň íašich
větonÁiů, kercú při před.házejiBch pod-
nicich nenoNi ukázat !rc špatúé PÓčlsi
Na soutěži se předveďi i noýi ltladí -oúi.
stovtďi.i tteí nepocbyb.ě dopLú běhe
&5u rcpr.Entač.l dsžstvo.

.oui. 'é

.outěž6

závody

z6ý Ódy

l | | .  M|sTRovsTvísLovENsKA PRo voLNÉ MoDELY

vÝSLEDKY
yěÍrcně A-2. 1' Y. Pdtóh (I)8) 843; 2. M.
Mt@.. (09) 682; 3. K. HMrd 656;
4. 1. BáIen, (oba 08) a2; 5. E. Húnák
(10) 621; 6. T' Htod.čnj (08) 588; 7'
A. valo (10) 564i 8. 3' R'bót - jýnio|
(08) 562; 9. A. Yal@h, (10) 546; 10.
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\"ÝSLEDKY

,nrř'j t. včelák (05) 900 + 240j 2'
webe. (03) 8l9j 3. KaláŽi (02) 80l !Ť' -
staltoÝ'rÓ Ž modelářú. Dfu,Jllaj l. Ji.
hočský 529lj 2' z^p^dÓčeŠk! 2103j 3.
východočeský 1429; 4' Prlha.ňěsto 999j
5. seÝ€ročeský krái 474 !Í'

.'e'úl'j l. Paida. (02) 9oo + l84; 2.
,lira (o5) 855;3. Dubstý (02) 8]8;4. H]..
váěek (0a) 792; 5. Dvořál. (ll) 7?3 ýÚin'
- st9íovalo 69 modelářú. Dru'ýoa] 1'
seÝe.očeský 927l; 2. Jihočeský 8?75; ]'
záPadočeský ó034j 4' Praha.Eěsto 5óó5;
5. středočský 5ll9j 6' východočeský
ló47i ?' sďedoíovenský kej ll2l vt.

J. Pattej.h

v. sEvERoMoRAYsKÝ PoHÁR

opfÓri lrfuhéňa |otnthu rr.šiíil LMK
, suÚ?ďku le|olní loutěž wak.liel.I r do-
tÓ|ď. frod.b)' sÓurěž ý honola a n.děli
16' 7' za,olad: ,olojasno' Úhr 4_5, ?oz-

VYSLEDKY

Mode1y w^kene]d: 1 ' ĎÚecn, Uh' H|d-
diš|ě 900; 2' B|.záni' zilina 870j 3. RÓh-
léno, Pfaha 859; 4. Plach', H|a.br K|ó-
lfué a37; 5' cíÉru, N. Iiíin 82a lL .
statt@alo 19 nod.břn.

Motorcvé modcly: 1' R,b.š u1; 2'
vLkk 794 (oba o?ea); 3- Pldóh' sr'
Město u Uh' HtLdikě 702 !t' - s|aft@alo

o cENu KRořĚňíŽE
Pmí Ýeřejná soutěž pro volflé Ďodely

přilákda 23' čerÝence @ svazamovs&é
ietišté Ý Kroňčřiži 12l modelářů z cclé
ftpubliky. organizačnč ji pořádatelé z mist.
niho LMK v€lrni dobře pňpúvili- vzot.
ná byla spolupráce se členy zo sv.zarmu
l€tištéJ kteii obětavč pbili fulkci časo.
měřičú nebo ponihali Ne.l.t morolovýň
letaďeD zalétnuté rod€ly' Rcditclem sou.
těže byl J' Hladil' spoÍ. tombď.m M.
Laube. Poč.si: oblačroý 5_ói8, seveui
!iÍ 1-3 m/s, teplota 25 'C.

VYSLEDKY
yět|ofiě Á-2: 7' Ďurech, Uh. Hradiště

900; 2. Eliáš, Kopiimice 845j 3. Hulek'
KroměřiŽ 83ój 4. Klchtlček' Hodonín
832;5. ýoj' Koťáúo, Praha 821j ó' voj.
Bohuí Kroměřiž 811i 7' Prášek' Brno 1
8o9;8' opálká' ostráýa ?93j 9' Žel €znik,
GotMáldov 78]j 10. Tá]ák' st' Město
?8l weři.. - stártoÝálo 105 modelářů' z to.

l',d}4i..ldr l' Kalina' N' JlČln 900j 2'
ĎUrech) uh' Hddlltě 84J; ]' Hand]|i
83l; 4' Pemica 814 (oba Brno) i 5' cik.ýt,
N' Jjčin 8l3 ýteiin' - staftovalo ló
mode]áiů' Ja|' M.d.h

BRNĚNsKÁ Gu i lA
LMK Blfu vlhrudil !.tÓšni vII' ručnih

',Brněnské qut.'', ,qo|t@.úfr l' xýk. rřid!;
uspořá.lal kj ?onednl čefuefu@ou eúli fu
Ietíkí Bno-slarina. Počúi: n|bu@ý .h/
až 10 n|.t' lc?Iotd 10_12.c.

VYSLEDKY

J€dnodivci: J' D!Óřáh, K, z.htan.
9a0; 2. cand.|l'k' BÚinava 857] 3- Ka-
Iina, N. 3iě'n 805 t|' - sraidalo 24 flo-
delář1ů' DružsÍý^: 1' K. zeh|@ie 2208;
2. Bratil@a 2aa4; 3. st. Mělb !a80 b.' -poĚ

souTĚž R/c MoDELÚ
naďáÍú 'žo piebo! Jihomoravského kaje..
byl. uspořá<láná 18' ó. v Brně na letišti
slatiná. Reďtelem 6outěže byl M' zatočil,
sport. koňisďeD z. Husička' Počási:
bezvětil, jasnoJ lep]ota 26.c.

\rySLEDKY
Jedrcýú.lfué .ěudě: t' J. v€čeřa)

Bruntál ó20'4; 2. J. Michalovič 5]3)0;
]. Á' ToÍca. 39l'7 b. (ob. z Prahy 8)' -
Hodnoceno 9 soutěžl.ich a součet dvou

J.dfu,@!lo,é hotorfué hadél\]: l' ]'
MichalovičlPráhá 8 - 73?'ój 2' Á' Polesný,
Tišnov 48t,7; 3' J' KaÍos' B.no l .
3?3'3 b' . HodnoceDo 9 soutěžicich a sou.

|. souŤĚž MAKET v úsTl ň. L.
B?ořódol ý fuděli 6. a' úl't,,, LMK n4
súnió\d Rul!é h!ězd, , Býhoýě' Poěa,:
k]idnÓ' te?lora 35 "c. v soutěži b'Io had.
nor.nr 16 fuod.lář1ů z. středočesh.ho' vý.
chadoč.lhéhÓ d s@eročelhého hfuk. orya-

\ŤsLEDKY
1. Erúh, K.zeh|@k. (TiP, Ni?Pď)

987; 2. Srabodc, Kladno (Atro Mdn ha-
nt) 91?;3.Halek, (PA-21) 907;1. Na-
Úo,n' (?rkh' shaut M-2) 8?8; 5. Fďlia
(3ak 12 R) 859 b. -.šnhni Par.]ubné'

(ěh)

w.kn.|d v xremčřiži'

souŤĚž PRo A.2 v PLzNI
uspoiá.lát ňístni LMK 1ó' 7. zvláŠť pro
i$io.y a senioly' Počasi: oblačno' vitr
8_l0 m/ýt, teplota t6 ''c'

VYSLEDKY

funÚ'r l. schňiedl' Klatovy 580;2'
MliucÍ, Holýšov 49'j 3. Kopecký' Most
427 v!. - staÍlovalo 15 modeláiú'

s'''''] l. Berel, Rokycady ó.lo;2'
Mult.us' H€im' Huť 602j 3. Daněk,Droz.
doý ó00j 4' Kas2l' Dolany 566; 5' Ho.
ř!jši' staňkov 546 !'i. - staÍtoýálo 50

D|užýta . junioři: l. Západočeský
1459; 2. Peha.město ?30;3' seve.očeský
53l;4. Jjnoč€ský kráj 489 b. s.'rcři] 1.
záPadď€ský 1808; 2. Pmh!.město l2l4j
]. sďercčeský 1077; 4' stř €dočeský tťaj
944 b. M, Bekda

'uílor !oú..rý z LMK Plgh. 6 ítíul.

||| .  CENA MoRAvsKÉHo KRASU

soutčž P.o makery a combat uspořádal
23. ?. LMK Blúsko Ý iáEci os].v 50.
výroči ávodu n' p. METR,{. sta.tovalo
1? modelářú Ž Párdubic' Tiebiče'zúojma,
Brn., Lysic, Bilovic n. sv. á Blugka.
sport. koňisařem byl L. Koči' Pďaý:
oblačlost 5/8' v'ti 1_3 ň/vt.

vÝsLEDKY

.4{dkt,] Hášek (c l04), P..dubice 88ó;
2. Nečas - junior (Piper Páe'' Blansko
75l; ]. Felli € (Ják 14 R)' Pardubice
ó54j 4. Drozdová (c 104)' zlojmo eo''j
5. Pavliče! (cc$na)' TřebIč 609 b' -
sta.tovalo l0 Dodelářů.

coaódtr l' čudák, Bmoj 2. DroŽdová'
zloimo; 3. Doležá]' Bmo. -poF

vt' Novo,|cKÝ PoHÁR

?tó ýrlné Úod.U Ú?o|ó.IaI 25. 6. LMK
N@ý jičin fu letilti Rd|hd u N. Jičína.
staftfualo 150 hód.lóř|l' z toho 1l0 b k4.
téqotii ýělroňn A-2. Ačholi 'ořadote| ae.
počita! ' ..h !.|hou účBti ' elódl oleanbaci

\"YSLEDKY

větroDě Á.2: l. M' 2iačik (09) 8?2;
2' 1. Kucbtlček (06) 860;3' B. Husóh
(06) 777 rt.

watefield: l. I,. Mťžnj (07) u2; 2'
I' Bruzón! (09) 706; 3' P. Kří.áh (06)
681 a..

Moto.oÝé: '. I/' M4'lih|bd (06) 659;
2' K. Rub.š (07) u5; 3. F|. steÍdn (07)

V zó!o|ká.h kóý číi4 h|di|'.
K. Kalina
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(s) Pro btošíi mistÍostÝi NDB' vetř.ch
Eainárodrúch volíých tategoÍích bylo
vyb!áío letiště GsT Magdebug-iih a te!.
min 2t '_2]' čeý.nce. steině jato ti, kdož
byli v ru dobu B .lovol.ué' přŤodtďi se
j lořa.latelé mistrcBwi prcti vš@ před.
pol.ladúm s počsIm. Jlž několik .hú př.d
soutěží bylo cbladno, zatažúo ! Ell
svěá áž čeBtv.ý útr 8-10 b/3. Ncpiiz.
nivé podDinky '1držely po .elou soutě'.

Po tccbnické tontrole ''šecb modelů
hčaly soutěžĎí starty ýětrcňú A.2 v ne-
děli v 7.20 hod' Nászový útr póúěnil
sledováDl Eodelú v dostihy' n€boť 'i, asi
Žá 2 minuty větroně přeléúv.ly hranici
rozleb]ého letiště. Nebylo moŽné vš€.hny
íedovát až do piistá.l a o ztráty E.byla
nouze. Na počasi .loll4til i ta!Íicky létai1d
srltme.er' }teď pÓ 4. kolc vcdl. Pii
posiednim statu dostal model do ptud-
kého pádu, kteď íelabd ani odhozíiE
stafto*.í šňůÍy . l€t byl oho.hocetr ou'

VYSLEDKY A-2: l. H.ue. ?80i 2.
Bucbíet 772; 3' schaefe! 754; 4. Ductlauu
?13;5' Kolalec ó98 f.'57 účlshjhl.

odpoledne v ftdču 9e sou.ěžilo Y obou
ňéně obse{ých motorosý€h *.tegodch.
Tfrjici čestÝý !'ltr ztěžovál lety ďlá.tě
modelům @ gÚu !íák.6el& v určité

Výkony v zahraničí
o GE) v B/c kltegorii na létošnt 7.
Mezi.árodnj soutěŽi fuodelů hydio.
!!iíú ý Mon!fu zÝit&il Jácquei
s 197? b' před Gemettim 3 1ó57 b'
(obá svý@Bko)' Třed byl Ffucou

v Dodelech na cmu zhkÁl pN.n.
gtvi ltal Tabefua Šoučtem 509 !t. 2e
4 |etú. Dtlhý byl FrsncoÚ D.gler

M|sTRovsTvÍ t{DR 1961
PRo Votil[ tÉTAJ[cÍ

MODETY
Pro LM Fi. STRzYs, NDR

ýýhodč byly mod.|y !y.lÍ€ stoupajict, j€ž
s. př.c. j.o občas dostaly 2 Ýliru silĎé
pízeEuú tubur@ce. v.de sutěž. za.
Eido náqh t.€néÉ ústř.ddbo sporlov-
ílho <tn-ž8tw NDR H. Nelmeijera @
odož.nl soutěžé w*e6eld na pozdějši
t€dn1n s píhod!ějšLr počaslrn' A ták úi
v této ktegotii se nepo<láiilo úitomu n..
lét.t absolutd ruimM 900 w. Mistrov.
stý titul si lYbojovsl Ž.ďouženě píslušník
vojenského letectÝ! NDB' JoachiE Lómer.
Létd s Dodelem ý ássdě lhodnýE s loň.
stýn! i.hož ÚkG j. připoícn.

vÝsLtĎky VAKEFIEI'D: |' LÁfr.
Ér a5l; 2. stť'ys 764j 3' Puiick 736; 4'
stauďgel 705; '. RagmM 693 fi.ři!. -

Y Eotorcwch Eod.lecb mi.t!oÝut!'|
ukázdo' ž. i v těžkých podÍÚ.}ách se
Dúže ptogďt Eoderář, keťý zvládn€ bu.
Pečně lycblý mororcÚ sroup.Ú l€t. Leto!
9e to Po.břilo je vitěá Kljlm{ovi' je!ž
absolueiB luimeE dBábl nejlepšiho
čáŠu mistb*Nl a sÝé toÍkursty ý tate.
gorii předstiN s vélkýň &sovým ná.

v"Ý'LEDKY MoT. M9DELÚ: 1.
Kiim.r 900; 2. Mi.litz ó73 j 3' Beascb
ó26;4' DietÍjch 625j 5' Gótze ó2' vteřin'

v DRUŽsTvEcH by| Ý celkovém
bodooc€o! neiúspěš.ěišl kolektiv Haue
s 1947 body př.d Lipstm (1756 b.) a
G.!ou (ló22 b.). - c.lt.m bylo bodnoceo
lo dt!ž8teý' po jédnom mo.lelu z t.ždé

(436), třeti Áubertin z Monacá (415).
v D.jpočetíěji obsaDé k.t.8o.ii

motolorých oodelů lalétal r'Ítěz Me-
da8!i. z Itárie ve 4 letech 483 ú.'
Něoec Mo6check 43l fi. a Iug$lÁÝec

. (fr) Na.j náfodn, rckd.l lrfuořil
fu př.brfu V. Bitáti. znáný R. Gibós,
s U.no.t.In rř,I, l0 cm rlosál'| 4]ch'

xxv I.. I[I ŠTn,zosTtvA PoLsI{I
P|o LM A. KONIAKoý?SKI. Pokho

(, Letrš hnr|@s|.i PakÉ. Ií.leé r.pú|ihy ?|o aolnž kbjld
hod,l, 

"sprřódll 
Áďoh]ú PRL ý. dvch 7._1l ' ě.flna. Na l.lilti

,a|š@skéhr a.|oklúu s. ýš1o 1a8 ýu!ěžickh z.30 ?Óka.h @fo-
hfubú. I ídtok|ót b'Ia uplat"ěna . PokÉu ďnll.dně .Iotl|ž@aaó
.ósada ro'dé|.fu ý3těž. fu s.nio|r a jÚío|,. s.nioniň b,Io h,d.
nocefu 9ět k|n d juio|ůú tři' st.jn, iak. n. IoňsÉ.fi funÚ@fi|'
lo,hoaa o i n.rh nnttú PRL da$tch 5 l.rú, h|efé q,Jkdalo I0
vikplkh Ýnio , . p4nkh p.|i hol . h.žd. ha|.gofii. tPodrÓbnlji
po',dl .púsÓb 'Óu|ěž.nl v PRL ňn|| 'pof|u R' c.|1D] , Ionsh.h
8. čkl. LM - ?oa. ftd.)

v'znafl l.|oš,lhÓ ftíýt@ý.í PobLL podtthuh ?řltfufuý před-
ý.IJ Áďokl,óu PRL steÍM An,osífui.'e' h,ét! před dsi 1000
diaóh' ! hoý, arhlái| fu. ňiltt' d ti.híŠtr, rePublih' d př.dal
Ji,n dipl@r a ?oury. Néjlé?ší jlníbři obdíž.Ií hodfurn| !ěcnl Gnr'

wsLEDKy - větrÓn, A.2
s.níoři: 1. 7. Bfud,kt, vtoďfu ?46 (151!0); 2' s. Róžichí'

1eleai. Góru ?l3 (l48|,); 3' Á. sdilz' v'ai'z@z 718 (1478) !,.
' sadtr ý ai,ďe i'ou z 10 letú.

2í0 .".".*y 'oo"'lt

funirři: l. E' sójkz' B'dgoscz 480; 2. H' K@npha' Glíuie
469; 3. 1. stanílzfuski' I-ódz 42? !r. - soutr! jsou ze 3 kt|1.

MoÍl.I! nd eMu W4h.f.ld
sdioři: 1. |y. Ni.s,oi wýszLua 8|4 (1714)j 2. s' ZufuÍ!'

|yfd|a@ 898 (1706); 3. 1' Ko'insÉí, va^zawd 742 (1617) ýt' -
souzt, a zó!o|c. jsru z 10 ldn.

futioří: 1. R. M@haj' Rzélz@ 1u8; 2' N. Kanhiewie' Pozvn
/t46; 3. M' NÓ@ak' Mnl..428 !|. - sauč|' jsol 'e 3 let,'

MÓrr|aé froí!2b)
s.tioři: l' z. su!is,' wd$za@a 850 (1874); 2' J' oýt@ski'

cz.ýochlwd 634 (1282); 3. 
". 

Rdtýsl?i' Mi.Iec 611 (1249) at' -
sfuěý ! 2á.ú.e hou ' 10 !c,,.

3Úirři: 1' 1. M/óz' |p'ds,fu4 383; 2' 1. sÚdbuzinŠhi' s|alo-
uolé 332; 3' K. K|8' Ádohl,.b Po.&4|p@ki 311 at' ̂  sa!č.j jsou

v DRUzsTvBcH ,o|tě.ili f.prcz.ntan|i waftzaq] s uls b.
př.d .ltužstod Aňohlúu wro.lau (2944 b') a AďoAl1lbu Pod-



PsAN í
V,úženó redakce !

Pl!í o]lednž ného !9B Vošha' ,lýtaé fuahn.
od té lbb, co s. doněděl' ž. na ktfthé p]ó,d bud. ze zólod

Íbahn' fu,n s nin h !'.Irž.ni: ňislo fudčin, ýI .lo Plah! do P1řilthé
diéé plo š?ej|.' Jind' j. ta8 uwj|' td|októt hěli i pa,h' Tóta
hfurl fupÓcho?i] nfuaci a ýtal se kd' zab,jej, dždd ze: ''Jo &ei'
ýn fijho ňlódi,'' 0'nd4l JajÍhu d ž. j.lé lařit l.pií o' A přitfu
búldl něco o hrásné naltici.

Jdkó tladíe' h4]ž s. na?ij.|. z hfah! šLfob,' o.]].puj.t. ,.?í|
4 peřin a bafu. j. i n! s,ěnóch! Nic j'fu př,h.la' d.hu.l tó b,lÓ
/ fo,'; ak !čďa š|a d..ru s p|opt.hnuÚh .ýhi.sd do !Éob,' o.I,t
kdw přiběhl sM.d' ž. fru Yaš.h nfhaul te|@í,d antéru' voňós-
k@i. hoěhd běhá ' dgěfra ord'r (jednl,n Ž bóbt].t) a s,ro|!ha]
odu?roti fuí !.kázal, ž. ro o|?fu .Ial he lklenóří. K|ah .toýI] ,o'
hL@.h př.' ?fo|est !ud'' h|é|éj tot.tl' ž. ý n.h zabIjIfr t..hniké
skloar. Polll. qeho Je Ea\čekL ilh isd hó iekl neidlld. Ak
dčda k né bábll? a okc nu udělal a. J,lQ i nfijáh' T.n ý!Ó+
vLkk n.chk' ž. ,o ňas, notat fukfu - a LrIo pÚ .lř|a' Én olhfuj.
holÓ. Jaho iizdnl. Tofuu 'Mo'řeině MěřIn; oěď. ý do toh,
!?agótu zahota!' že jsfu ho fu.li !'!tříhat, J.š,ě i.čel' že 'o b,Id
j.ho ?on.dní šňúra' rah kd fru ýiid4l4 ?ou4o.k' ab' hd| dpoň

A ý|oto Véfr 9]Bt,z p!ši: ?to'íd va,' u|l@o|t. ifi t. Iétó,ó
4 na?ik. ni dd|.ý tohb 1Mp4' eo fu na.lici ob"@uj.' jó n b

S bot&eh
Anfu zoUFÁLÁ

DRAK Ů
róženó pa'ní zoLfi'u !

s lolito!úúm vás gděluj.m., že s. nedá lic dělat' vel!ý
závod dEh: Da letengté plei opt.ýdu bude' a sje 24. záři, v íe-
děIi od 8 hodin rá!o. chíPeme váši gituaci' al€ uiišiujeme vá9,
,e váš syn to kolo olrávdu oúže tThnit' bude-li mít pčtně léta-
jicího d'a}! . blde-u Žručnějši než ostatúi' v motáni mu nebraňte''
!o ie moc dúležié. J.n ái nelétá v bllzkosd elektricteho Ýedeni'
to by bylo horší ne' telďiznl .nténá'

Naváš dotaŽ, kdo to poňi<lá' sdělujme, ,€ i€ to ]€recko.
modelářský klub v P'áze ó spolu se sběmými sulovinúi (Práha.
Město' Go.!ého nÁDěsd' propág.čni odd')' Nédoporučujeme
vám jejich zám& pi.k*il' .le fuúžete si u nich prc vašk. ra.
zÝe.bou! přil'lášku k áýodu. stačiJ kd].ž předoÍté potý*ni
o odevzdánéD sběfu v eně 3._ Kčs.

Némď€Íej p.!Í zoufá]á, záýod ňá skutečně dobeu traďci

S poz.Lavem
R€d'lkce LM

k

I
e
m

soÝěBké nod.lářs&é Přod.in'
(|o) s@ě,sk!d nÓrl.lóhiÚ núŽň. Žatih

kf !?říftaž ,ávidět dobř. zós<bd. ?oI,.
uchnnhé a fuod.]ářshé ptoll.jnr' stcjně júko
zásilh@ou slu2bu' Napřlklad ýn pío&jnl
p,h ,'dadj k.hnih.. ý noshfushlfl obc]úd-
nla .lbňě Dhlký ýět j. ýětý E' oně pdž-
shé flod.,'řsÉé ,|o&j4r (v P!ř|ž'hé a
! yihdinh. u!ici). o 3?ecidltt ?rcdajaě
''^4ludý k.hnih.. B Gotah, uli.i , Mosk!ě
fubo o |dinE|ddskéň ''I,ionjfu. ý ncbu.
.kfle ani ?oz.?ú@at... V kaž.I. z ních je
loliž doýal.k ňal."ióIú i soutáý.k ,rc
l.kcké' Io.Ini a lu|fuobil@e nod2ló?., jako,
i ýfo fotlioana|ér}) - .L|ó.ha pru lš.rhÍJ

c.n, j'ov ! ?nba!Ú niž!, fuž u fo,,Š'
Napřihlad ta. ';,o|ř.bti.. &rÓ,,Žni fu.
tÓÚ doýaret., sss& 'a afu od,@|dajid
6i 60_70 Kč5 (pře?oěteno). L.funé a bdn.
ý@ébti.. odp@,!ddj, qříblíž,ě ýjtobkúň
nlLš.ho .Iružstaa IGRA' jilu !šck o bohat.
šin !'běru' sifoh' i. též !o|tiú.4, 6tdt.
'dho běžaého 'lfuebniho na'.tiólu (htoně
bah') ' jak!ž i nářadi' !čét1ě ,,wch nó.
řado.ých fupt@ t!?u x.ac,o' o ni.h, jň.

DouÍóň.' žé 'dk| nó! obcho.l .l|@fu
zbožlň' jeaž obho'porlařui. Řo.I.lóřsv ?fo.
dcj\)' uaěIó ýšechfu pto fl'šén' Ío,dú no-
delóřského a ?ouk.h"íckého ?božl. Pohd.l
ý 4 nós evjdll ý'tÓb.i aní prc fuh 1962'
búIé jí'tě ,a frhÉ u @ar o .ILÚoz úzko.
?řol]@jch potřeb' předašíň p|óoě z.
ós'lR'

z hbtořié R/c mod.|o
(sch) y toč'$e čBo?ifl Mod.I Anpbu

Ne@' 1961 b'I Úeř.jněn při,ojdý 'nin.h'
Dt. |y' Good' bj"al' přeúedQ M.ri.h.hr
hodelář'kého ý@ AMA d 'ř1t.1 i'. ňo'
.Iďóřn' ýaffuje a í' 1947 fu .eloýát,d.h
přébot..h o Mi"aeo,olis ruiú ř,'aý no.
d.l ,,Bie Gufr". R.kwte i - .o j. tu ttu,

zhuňo. Mod.I |étá fu rbóÉch ?5 ft dlou-
hjch' jiňíž le ý4čaýě pří.á.ti ptou.] z bd.
te|k 3 v. stdrt , b.fuadnz Í@n. a hladké
plo.h' (na?ř. pz|h.l') j. po"ěkúll delš,let
?|j odpcú.u běž"éňu @icnéhu U-frod,fu
'e s|a,jfr ÚjbLšíjň nolo*én. Dřfuěnó ř,.
di., luhojel ý přodlfuženL !'nž|.h k hod.l|
Iéhkou dřaěnol 'chÍánkou (na bétďí,'
z 

"1ž "!cMz.j! 
|idid d fu?ójeci dró,'.
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TECHN|KA. sPoRT . UDÁLosT| t etv'
nžd,/ ro funí rdh dávno. o!!h tdlo dÓd,I
b'! Poýnen a .d]érfu| ! |. 1937' číli !ř.d
24 bt'. fuÉ ro a Étr ,'?rehbbni.. dahě
s ródidÚÚ ři..n!ú ý,padolo ?

P.nho?nikn RIC nodzln bJ)t Ros Hul|,
h,.Ú t t. 1927 utol ' íódíeň říz.n!fui hG

d'1' !ěffon, o ÁÁtlilii' Elekt|onhr jehó
'řij|ndč9 b,1' aědi' E2 k @lj .tfušÍl 9ři.
jlnač. UňěÍ,l byl, t|ž aynlač. ' příkofu
30 až ' 00 ý?, ěili až a|.. fuž 'tohnit !ětš!n,
fuž je aýkd dndních a'' a!ú.

Brúři Goo.I@é zahójili čifust . tódbn
řlzen'ch nod.bch s již ttdl.ko ''node|něi
šlň,, .'bdve1dn . rc.. 1937. schéna jedno.
.l.ktrcnk@ého řdnoÉanll@ého přij,ňdč2
bfutř, cooÍlú' jdž brl ý fuod.lu fu d,frku'
ý ,tircípíé|ně přilií n.lišilo od dnešií.h
příjlflačn' Piiiinač b'l os@e4 elehtronkd
o pt,,hěfu 33 m a.ýš@ asi 1a0 hfu' o&
|ehč.fu, ÓdsnMěnifr haŠiýnl bahefu@é pd-
,i... P|d.ě ,dk ladici ho,d.úóto| úěl od-
!.hldé k.|Mi.hé .Ii.!.ÉtiÉM. vk.ha'
oýatni fu,čósti o.lp@tÍar réž rozněry a
ýahou fu' dÓbě. Příjbndč b'I ..ýeěn d,
dřaěn. fuabi..' ?o .bňáchu zhot@é"é re]ó
b,]r ! úod.l, ,fuonr@óno hífro přijlhač.
vóh. Přijihat. a |.]é brla @i 1?0 g' 7dko
zd|oj dÓužíIc žhaÚicí baÉri. 3 V a ono.l@ó
batďi.45 v. Celk@á.áha př,inaě. s uIé'
.'b@fuoě.ň d z.l|ojí brla od 0,45 kg do
0,7 kE' ?odlé t,p ba|eil. J. též z.jinaý.'

ž. !,b@@at' fupój.n, b.t.|í, 9 v' b!]
zabud@ón ,é flě|@d' vrsílač b)I dlou.
.lehtronko.ý Ó ýř'konu 75 až 100 w. za-
ř,zenl 9|ac@alo na hftitočtu 56 až 60 MHz,

o do'aženéfu ?rÉfohu n uiinit. Př.dýNu'
pot@fuik.li si M.I.né úd,j. na?ř. s údaji
pťÓ sou?|@u a ÚÓd.I .BETA., , ,mních

UPout.né ňod.l' . .|.kt.oňotoř.m

@ vjhonn| ně,d.hé .lekttonÓtotb]
MíktÓňú (!iz ?ois ! LM 1 a 5]1960 -
poz,. red.) a dalr, jifu podob,é přiňě|' 2a-
hrunič"i horl.láře h ú.ahó'n,jah jich aruží|.
Míno .alně lérajici no.I.l' se o panedni
době ?odařilo elektfuňotÓrh, ?ouž|t s úšpě.
ch"n i k pohfu nalýcl| @iěnjch U-ňodďů.

Nd ÓbtáŽfu oidbe ,ok@j U.nÓdď' ?o.
hóntn' e|eh,tonotoťhen Mih|onď T 03
' přeod.n do púala 15:1' hte|ý dáýá
.||ali 6i 50a'700 o|lhín. Mo.l.l j. p6
chopítéIfz elobalsoLý' .o fuj].hč,' hřIdlo
z ?tÓhtutého ?/ké,ha s |enkjfr ?tollen,
tfu. ''sdw'.. tru? taÓří t@ňéž jd prkhho.
RozýěÍi ié 480 m' daha 457 nÚ' noýú
plo.h! 406 ď,,aiu!. z bah' ubo ýI6ťi.ké
hhotr nó d 250 nn' ýau!ónÍ ý ýřizuý



I 'OL(),tt-t r i  t i r . t  ' t  t\ l{t i  . .T-:t l"
Letečtt modeláii občas ,,fušuji.. do icmesla i automodelářům'

Docela ús!ěšnč - svčdči o tom polomaketa t5nku T ?4' kt:rou
?horovn ŽnámÝ kládenskÝ maketái (lct €cký) Á' svoboda' Tech.
n ic t i  ooí j , .  DónékUd o .obt} '  vy , l rame / ' cho dop icu:

, , '  ' c ; lý  l in .Ío l  i e  z  p tc | | 'žkv  t | '  5 .  l  i  0 .3  lm ' lé ie  l ám
.e imené le  ná  eÍJI j '  Hom| . J ) |  te  pro  ln ,dny p řn lup t  mo|oru
a bate.iim snimatelnáj věž i kanon ía kloubu isou otáče.i. Motor
l!la ie zDrťtodovanj ná .ápi|' o v z llochy.h baler' híabe IanI
láko lle;ice á vfdava íamur !áda,ic' krcdcn.e' Molo' poháni
dvč ozubena ko'a' nJ nŇhž bé/l pa.y z lln 4. 8' u.hy.env.h nJ
g!ňový pás 8 mm špcndličky. zatukal jsem celkem 1600 - glolY

Žai,.r..Oá,

. Na ''Píeboru P|al]'.. ?ř.df.dl A'
Klčeru pokusné celÓAÓý@é t.fuišédlo
' hororcfr vh@an 5 .čÚ d d{Óuhtau
!rtuli' Koiý/uk|é| na ně,| @ěřuje koi'
'tfukčni n@inb]' yz,.iledlo ?ři .ku'
šebnld proaozu 2atífr 

"rbÓčoualo 
.e

,ně|u' ale ?ohlb b'l le|ni .ój!na!j'
Ko$ttuhrér no?ílítě zonúni .lrsatadni
.I.Ólhrau !í|llí 2ó čr!řIistou a .d,non-
|ajé zaíizeni ?ro ý,1|žéní s,|ě|u'

. Trudíčni dišr ,ři aútofrad.láíshlch
zá.Ódúh !!p|o!oh@a! st' Křiže ke
''ka6t/uk.i.. hry|ého dePa qaněku.! nť

. Aurohrdeláíí při n, ?' Gunok@
n E|d.Li KróIfur bilnč !|énuii,o |ni'b
nln 2innth io,I;nu Nd ';i-kú fud
fioděl' z H|ade K|ólÓ!é'

v íedéli 9' ?' se sešlo na záýodni .lnize
Y KÍči ll automobilových ňodelářú se
t6 modely; mimo stálé pražské účastniky
všelh automodcláiskych podni|'ů a obě.
tavého I' Klncla z vclké Bireic Íaito!.x
i dva ;áňi leteěti modeláii. M. záÝada

zJvodni.i ýartova! ve všc.h rřlddch
kroĎě l,5 ccÚj co do Ýýkonů však po-
kuhiÝali za .'závodem piipraÝeoosti'.
, výjinkou J. Kincla, jcnž byl Ýc třidě

!ŤsLEDKY
Tiída 2,5 ďfi: l' J' Kincl' velká Bitcš

|edendsliestsct (Dendn.lU i co delcly n.ď] ' popno!at ncbUdU|'.' 
PolomJketa'' svobody ie7d| \p|ed l vzád:'e d|ouha 40o.iiroká

l8o a !"ý{ok! t60 |M Zá'lmjle.|' !e o dal.| podroÓnoJi. upišle
$ Ó ně ionnfuktélovl' Ádrcú: fugn<rov! ,d' K|Jdno II

| 'Řr 'Bo| l  PnÁ| l l .
|33 ,13;2 '  A '  ýošr^ l0 . l ' o5;  ] .  K .  Ga l5s
91'83 kň]h (ob. Praha). Dalii Ďísto
obs.dil 'cjÍIladši účaslnik, l'lctý T'

Třlda 5 ďh: |. st. Křiž 148,76; 2' Á.
vošta 142,8ó; 3' M. závada l]7,40 tm/h
(všichni Prah'. stťině Íychlý jako závada
byl J. Poskočil' Další ňisra obs.ďli: vl'
Boudíik 132'35' z. Minář r]0,43' s!'
Křiž sdruhýň Ďodclem 122,45 a J' Boud-
nik 104'6' kn/h- Po skončeni závodů sc
několik modclářů ve rřidě 2,5 á 5 c@
pÓkusilo neodciclně o r.koÍd. vlivcm zhor.
šeného počlsi dosábli však nižšich výkonú

Třidd !0 .čh: l' Á' Bogdáryi' P.ah!
16]'ó3lsih- J' Poskočil se svýň modclem
neodieŽdil pro po.uchu motoru' -hš.

sPoRTovNI MODELY
NEBo MAKÉTYl

M..iÍárcdni p|aýidIa autoklÓbilúéhÓ
nodélářst.i ("i' .jnaftk ! LM ?11960)
.ahmuji pop. nodel! ryčhlost,i a s,o|,d,i ;
. nótodnkh p|Ó.idléth b'lo ašak ?afrato.
úno í na dokď, nébo ,oloňakiy' j.jihž
ýalba je ,elÍ|i ablib.na flapř. ! s@ětskén

Jahj ié tozdil ne.i fuodel' s?o|t@qifti
a nakeldhí (?olanakerani) '| - Mo.!.]r
obou katego|ii 'nÁi býr pohlině"r !'burÍ!fui
ňotor'' sqr|l@ni hot!.l' ft6í n1t !še.hn!
!í!ítelié ?o&abnoýi (aolaÍt' zá,ět|ňj
š,ikk' ý.tódla d?rLI') jako skuteč,i 4vt6
ňobíl. vóho d to2n4) nejsov mezen'' nent
Wčen ani obsdh ho,oru' U těchto nadelú ý
hod"oti ,nějši úp|at'a a ?odoba se !.ot.ň'
h|@ně tšah,|alidelnalt jízd!' tj' n.jh.n-
šl |o.dil |'chloýi při darý ji..ló.h'

Na?run fun! řÓú hnkd! ?řesnjňi ho?íe.
hí a'obnnh, ňákladnich aebÓ s?ďíólnich
.ozidél' J.ji.h ýáhu ýafuti ,|Nidla do
1a 000 g a p|@eden, t hěíirhl 1:5; ňotor
do 30 en. - HÓdaoti ý do ddail1ů s|Údnoý
k anrufr' !|ěj!, n?řaÚ! a a.laddtelnoý'
(Motot a .dh/!td č^,i s. azorv ?odÓbat
saňozřeiné fefrusi-) U frahet hislÓ|iký.h
!o'ide! fiui býr ! něřnLv t!e.hn' aidn.lné
čás|i' i h.]!ž neiou Íunhčnl (?edól', ?ók'

sraýbu s?oft@ních nodelů a hahet
(?oloúdh.l) do?o|!úje,e j.dnrlli!.úfi !
ktoužhúň, hr.ři ne.fuaiÍ n4 dÓ.ilo.óni q.
lokých |!.hlosti; 9 lpo|tdňihi hlodel} 4 na'
hetahi Mhou i.zdít tra .élibu !l6,1i i plo
,Ótéš.ni díaáhú' -Hs-

IÝeoficidlni rekord
Dlvá.i, tt.ří píavidelně přicház.ji

ía automodélářstou dřÁhu v Prazé.
Krči by|i sýědly řetoÍd!í 'i'dy: člcn
MAM( Přáhs.E.9to. s. xřiž (D.
s!|úkÚ) ÍYtvořtl ve třidě lychl. Eo.
d.lú s Eotoréú 5 ccm . zátío n.ofi.
ciólúě . náŇ.!oi letořd. Mo.lel 3 bo-
to.eú vltavú 5 dosáN přl.kuhéň
totGu rychrGti 157 kBih'

UÝÁžiúéJi ž. tohotÓ výsr.dtu bylo
do3.ženo na neřomé {Lázé' dá s.
přédpohádat !5 dfáze dokonalérych-
lost přes 160 kmih. - s týúž óotor€o
přetoĎal 'o chlup.. híanici 150 kú]h
iJ. Postočil (MÁMK Píah!.óěsto).

věřiEe, žé ob. autoúo.leláři př€.
tÝapi '.ště Ý]ššíúl9ýxony a hlawě
. ž€ sé } nlE ry.Nostot přibltžl



,I lt]zt\.Ílt()r|\i 
sor-r ' i]Ž r ' |!t l ,Ir.||.t it i l '

Iv. ročnik mezi.tr.odni soutěže lodnicb modeláiú socialistic.
kÝch státú bÝ] usDořá.Lin v€ dnech 30' 6.-2. 7' vc varíě v Bul.
ú6ké lidové lepublice' zvitězilo družstvo Mad.rska před dÍu'-
sNry sssR, Bullurska a Polsk.. Púvodně plánovanou úě9st čs'
reprezentantů n'konec iry sváŽamu zmid a soutěže se zúčasdil
pouze ěs. pozo.ovatel.

Jeďlou }ategolií stutďně mez'oálodni úrovně byly mal.ery'
záto pllche!íic € třid ',M.. á ,'10.. byly prc fue roŽěaioýánjm;
oěekával isem' že uvidim ',třidu..' ale Ýýkony dosáhovály gotvá
Dášeho p.ůDěru' v ddiem řIzených modeiech mohl být tv.dým
o.iškem !.o liberecké nodelářc pouze model ňádalskóho zá-
vodnika' Rychlostni modely (pištože měly Ýesměs ťkoĎíé

PrLhý ,nde| rbt}1o|],i |adt

.meíické a irllské ňoto.y) dosáhovál' pouze výkonú, s nimiŽ se
se lkáý ime le tos iunas '

PodÍobnější zprávu, fotográfie a pozMtky 2 této mezinálodni
soutěže i madarského mi*roÝslvl (viz zpdÝu dále) uveřeinim

KRA , sKÁ  s oUŤĚž  v , EoovN I c I cH

v některém 2 dalš'ch .is €l LM.

VYSLEDKY
Plac|ptnice ,í' ''J..: 1. Tomášct, 2.

Pluhetnice tř' ''M..; l' Mališ,2' vráb.
Uk, 3. Barll.

Plúhetni..ř.',l 0., : |. BaÍ|, 2. sed|'k'
3. vráblik' (závodnici ve všsh třid.icb
plachetnjc byli z Kolint.)

MaÁ.lr r 1' H|avi'úa (HafcnscNepper)
BrĎÓ;2. scholz (Nautilus) Koliíj 3' K'
Něme. (souÍigll) Brno; 4. Kubik (dě.

Múhaníché fuodéb]: 1' Telglef' vs€úíj
2. J. Něme., B.no. K' Něhec' Bfno

MAĎARsKA
Během tii měsi.ú však vysoko piekonáli
náš prúměr á i naši předni modeláři budou
ml! co dělat' áby s nimi ud!želi krok'

vÝKoNY vÍTĚzÚ

č!un, s e|tuli 2'5 c.h: Bácsk^i E.' Bu.

clual s. š|Óubefi 2,5 cch: snki P.' B!-

ČluD1 sé š|oub.h 5 cc,t: cziko s', B!-

č!an} se šfuub.h 10 cfu: szabó l',

lddřn li3''á seýaý! trojIístek (NÁ.
VIGA); Fenrich, Rakousko - ! min,
l9 vt.j Romhalni G.,Madarsko - 2 min,

J, BAITLER

1h BAITLER

v neděli 30' česencc se kÓnalá v Je.
dohiclch (Jihomorgýský kra,) lcajská sou-
těž lodnich mod€lářů. obláěnost, čerstýý
ýitr á později déšť ztěžoÝaly podnlnky,
chuchvalce tB!ry ve vodě zastávoÝaly mG
rory. Jedině soutěžicim s plachedicemi
počási lahovovalo. zvláši Pěknou podiva-
nou připnÝili soudruzi Tengler a schilke'
když se sÝýru R/c modely Ža 'izdy útočili
ná balónl.y a píopichovali ie.

Ml.dt toÍíš bod.Ió tl p řtpr.vqj { sv. ýl.cn.G

KnA,šTl tNsŤBU(ŤoŘ|
vYŠKoLENI

Úýředni ku|' pb ktdjské inýruhto|' lod.
niha hoL|e|óřýui se hÓno] !é dfuch 24 '.29.7
ý Hrudd Kíólfué 'aúč.'.i 14 ?onuhačů
. .e]é íéPublikJ. vedorcls bll ??lk' Gazdih
z Úv slazamu' ?řednóšel; soud|lzi To'

Každý účdsinik n ?to prch,ikd st@b|
frohl dle súho l.óžení ulbfur z. čr}| h(a-
Lých ýa..bnich ?láakú nebr ý ,,ýn do
,laýni ha"ý|uk.e' y budo,.nu bud. |řeba'
ob, Kv slazafuú,ěnfuol, .ýbhu účaý.
nlkú tě,ší ýo2or,úý ! fun ýt!'Iu' db! ucha-
,eči s?lň@ali Oše.h,' podnihh! ,|o dúIe-
žnou Junhti ktajsk'.h í$tvhrÓ|ů.

Jn.aný ý.fiah qškohných účaýn,hú
bud. Ótíštěk b ,ííš|iÍ1 č^le čúa?isu -Ilt,-
.olník sýú.ahu,,' -jb-

MIsTRovsTví
pro iidiem řízené modely a rycNoshi
čluĎy se konalo ýe dnech 22._21' 1.
v Pécs. Po sportomi st.álce mělo roz-
hodně vyšší úrovcň než předcháŽeiici De-
zinárodni soutěž ve va.ně.

Mist|ovství se zúčástnil komě polského
relrezentáčniho družsNa i rakouský mo-
delái s R/c moddem' opltřeným deto.
načnim motorem 5 ccm vlástni výroby.
Byl to pnni model skutečně světové
úrcvĎě (jak v jizdnjch vlastnostech, tak
v bezvadíé ovladátelnosti)' krerý iseo
viděl a díky toňu dnes vlme' s čim lze
počMt na misťrov*vl NAvlGA' Jen pÍo
lnformc' uvádlm, že ťycNoíi ]5 áŽ
40 km]h model bezvadně zv]ádl i slaIo-
movou trai. s člu'y s vÍluti 2'5 cm začali
j €zdit mádarštl modeláii tepíe letos'

LETECKÝ MoDELÁŘ 2í3



JEšTĚ s0uTĚŽr trrtcxÝcl tuoortÁŘŮ

t|. souŤĚŽ tíoDELÚ LoD|
v ŠEsTA,ov|cÍcH

uspořád'ná 30' čeý€ne na id.ólnjlr ba-
ŽéÓu byla součásnč Připrahým ávod.m
ry.hlostoich modelú u lctošni misr.oBrýi
NÁVIGA. výskdky jsou ýšat v8orým
sigrúlen: ze šesti }atego.ii byly nakolec
jakžjatž dokoíčdy Pouze dvě; mimo s.
Dvořá}s íepÓd.li soutěžici ďel.áýÚé ÝŤ.
Lony. Je numé tento Potles syst€mtickým
téniíten co nejrychl€ji ÚpFvjr.

Je chÝátyhodné, Že soutěž dobř€ orgá.
niŽoýďi a přilEvili dq Ťlistnl modeláři
- júioři; dďi Dřiklad Úóba včtšim sku-
pinám, které s uspořá.lánim Ýlastí soutěž.

VYSLEDKY

cluf' 3 Ú||u1! 2,5 cm: t' DvÓřák, st.
Bol €slav l0q0j 2' uzel 72'0' 3. Rúžičt!
Ú3,4 km/h (ob. BŘndis n. L')'

Cluny ý í|oub.n 5 .ň: l. ŠUstt ?4,4j
2' Mouch.67'1(Óba Šesbjovice)i 3. DvG
ř{}, st. Bolsláv ó6'2 rm/h'

clýn' 'e rfuubeň 10 cď: |. DÍa]\o-
koupil' Turnov 60'0 kn/h - noÝÝ nárÓ.tíl
rtkord. '.ib-

vEŘE|NoU soUTĚž U-MoDELÚ

a účasti modelář'l z Plzně' ostÍáq á Brn.
usŇřádd 9' 7' v. v3edoě fuiýni LMK.
Re.ďtelem byl v' sold..' s'oí' kodisaři
z' Husička, M' Navútil, I. G.ál' Počasi:
.bladloj pozďji déšť, vitr.

vÝsLEDKY
R,chl' fuod'lj s futofh 5 céfr: 1. F'

Miíďik (03) l32 tm/h; darí 3 Deoďét.li.
IrJstr: 1. J. Urban (o3) 2t0t 2. Z.

Hla.lil (06) l?8 tm/h.
Akfoba,khé ňod.bJ: .l' ^. Cn^\\pa (06)

1ó65i 2. F. siúÓák (07) 1512i 3. H. Ka-
dura (07) 598 b.

Mahé|r: l. l. očeDášek (IL10) 830;
2. F. simčák (LÁ-5FN) 82;3. J. z!p]et.l
(ÁNT.25) 806 b. (!.šicb'i tlai 07).

cmóa.: 1' M. sedlát (0ó), 2' A. ch.-
lupl (0ó)' 3' A. Kubečta (07)'

M. lu"runth

,,SLANÝ |9ót"

Mhtni LMK Bpořála 16. 7' oe sldnéfi
'a!|ěž p|o ýÓln| nod.l! o ?Óhfu zóaodu
ČKD. s?o||. Émiaří brli y. ÁIbrucht a J.
H6' Počad: ob|aifu'ah| úž 1| nl.t.

VYSLEDKY
věrrcně A-1: l. P..Iéšha 363; 2. Koť

téěh! 337 (rbL K. z.h|@ia); 3' 3o|rš'
P|oha 5 . 3u ,t' - sta|t@olr a Úrd.lóř|,.

větroně A-2: 1. Š,ěpófuh' sl1nj 690;
2. Kozel' P,aho 5 - u4;3' Hďňan' sldn!
619;4' Něú@' Mihol| 617; 5. L@óB,
P|ohd 7 588,|' . sta|i@alo 5I ňodelářú.

coýýe d'lliýq| 1' cižek u9: 2. Doořók
564; 3. Hďók 355 (!šichni K. Žéh@i4 '
- sta||fuulo 7 ňod.Iářú.

Plt@ni pohát zá!Óílu ČKD ?řazÓl oitěz
. hat' A-2' náč.Iníh pořádajiclho hlubu D'

PUTovNl LoDNÍ PoHÁi
čEs(ÉHo DUBU

ý ko,d o fud'li 25' čnna za id.óI,lh.
poěasí' Pí.ýož. ňi'tn| ňo!I.1óří ?racuji
t.Prue 6i roh' .Iohózali Bpoíódat jéd"u
z pjh2,čích l.tošních s@těží. Mifro jh.
'Mi Ó.llilí di?Imr a ,lah.|' s lodnin ňo.
tíM' ?fué toho druhu u nó' a pto ab'ol"t.
,dh. 1nú,. obstardli hfunj ?ut@nt pohál
z hřir4,I@ého !H4. 1.ho dížb.ld le 'td!

Těsnž ?ř.d lfutěži .r?lDalo na hlaÍlífu
u.lní rÓýlifulýÓ a zanoráulo se .!o štÓ|bn
fó.li@ýct . n..hmických fiodeh,. - To brl
je.liňý 't,4 fu ,ěhné ýu|ěži' zaj,fr@é, že
.rsÓhootá.h@'h ýouu,,, r,.hlo'tnlch nG
délú lr @a<Iilo d tak ěé,ní dí!ó.i ý ýa]i
a. třId,! 5 cfi ýědk, ?fu,lho ?řék|oč.ni
l00 Éd rychlo,ri 4 at@.8! 

"@.ho 
čs'

\'].SLEDKY

ČlEy se šrcub.m 2'5 cm: t. Bd'l',
PryJ1a 783 kňlh - fuý fu,tÓdn, rck,řd.

clEy s. šrcub.m 5 c@| 1. Bain.|.
Pruha 1125 hhlh. @' iófudn| eho|d;

x. H|ERoNYřÚv PoHÁR
uspořádal LMK ý leděli 30' 7. M svaz-
ámoÝskéň letišti ý Ml. Bol*lavi. Pďaď:
obláčnÓ, vi!! 5_7 m/!t' odpole.lne pře-
háňty. Na této - již trudičd - $utěŽi
slavil E31é iubileum známý pražský me
delář A- M9cháček, j€ž se zúč8tnil všech
ročnikú' Letos suverénně zvltězil v lychl'
',dEaPúltách... Prc repr.*ítanty ý a}.'
nodel€ch by|a sou!ěž souča$ě Úbě.o!Ťe
solstř€děniD na KInéŤjM Evropy, j€ž

!rysr-EDKy
R,.hl. nod.I' s fuotúeh 2'5 cd: |' t'Ia-

ďDčer' PBha l89; 2' in'' BuJd., Ihhw

l. Kostk! 214j 2. JoDák 209; 3. Mitši
2o3 km/l' (''šicbni z Jinbý]). - st.ltoÝalo
ll modelářú' l0 ..4r !' i"ž. Bvd,220'
2' D.štičká 214 (oba Jil'láw) j 3. BogitÁnyi,
P.aha l94 km/h. - stúovďi p Eodeláři.

Akfoba|iché ňo.I.l,: 1. TĎls 2110i 2.
Herber 2084 (oba z PEhy)i 3' Gáb!iš,
Br.tislává 20.l0j 4. B3Íoš' Pr'I'! l92ó,
7; 5' cáni' Brío 1026,3 b' - staltoýalo
9 modelářů. -lat-

"řAú 
CENA PRAHY.

n@a! LMK Proha 5 '@tě, aÓ|úch ňo.
|ot@ých no!I.h,' ji, Bpořádal 30' 7. fu
le,i!|i , KI.m.h ! P|dl,' P.tan: oblaéfu'
d.$@é př.,lóňk' ' lltf 6_7 hlot.

\,"ýsLEDKY
1' Kalífu 683; 2. Koi'.t 663 (oba

. Prub)); 3' N@ák' B1,isl@a 647 ot' -
sto|t@alo 16 hb<!.lář|ú. .p!t.

*
PoŘADATELÚM souTĚŽl

Hl*t. iedatct E vr$r'íE 2ó'óu
l uv.ř.iíě!í počet účsl!íLú' 'óé!.
ř.rltt€l. . spolt' toót.tle sout.Ž.l
ločsí á l0 leilcpělclt tý3l.drú (oaď.
t€ iuítoly q.ototy). Ptš.C !.bo r.l.Ío.
!uiÍ. n.ip@dqr do ďr dlo !o .outěžll

í. motor BrmtlnÓ 0's
..ň. srivb. mod.ld z b.lry z b.d'úób r.v.]l
}.fftnhé.ovt vč.eě |.rovóí' '.í 3'" hod'

2. Mo@ha, sa|aj@ie 64'3; 3. votl1čéh,
B|d.!ý' n' L.53.0 hnlh.

dúy s vrtu! 2,5 ccn !' Dloiáh' sI.

&áď.m íz.tré: 1. Ku,,čeh 12} 2. Ró-
k.ýdk 6; 3. Podan' 2 bodr (ýších,n

Mechuicté mod.Iy: l. Bdnbf' P|dha
12; 2' Vdkš 6; 3' NóprcÚnlk@á 4 bod,
toba , C. Dltbu). -jb-

c . 'B'Io..rczhodnúa hkh ''P|.buu.|é-
P@,q a 'laÍ@n| c.n' Io zan a

.l9 říifu) úpořóda| ?oué '?i.bot |.-

. ' 
ýúlik',, aé drerh 28. 4 29' řijv. Malj

^ ko|.h'iv autonod.lářú a Pruz. n.h é
. bnž b.z iah.ÉÓ|í ,oňoci a ,odnory

' přip|N@.l nó|očn! ýo.Inih'' zdloífu
< 4 součún, by !. lúh.|ch 'oiatlaulú'

zÁzťAn'I
z JIIloČEsxÚIIo I{BA.ID
v piiro.lovědeckém střeďsku tr.jsklho

doňu Pioífú se 8ešlo konc.m če'aE ó9
modéIÁřů n4 velké Přehlidce mladých
technibl . lelcc}ýcb modelářú' soutěŽ,
j|ž 3e n&stíili pře&eda k&Íté ryod€.
lářské sek@ Kám.!ýt' bjeonit cužía
a člen sete Knap, ŽahÁjil sou.Lurt
Pitlrt' v€doucl technického odboru tEi
ského domu Pionýíl. Při nástupu jsEe
sledovali zÝlášť skupintu cbtápcú.bode.
lářů z volar. Před€m jsme byli tÓtiž
ulozoméni ná to, žé jsÓu tYtFď.

Jak pŘoie krcuž.k ve vol.r €chl I!-
stru}tof, učlrel F' Pěs!a' ie ábsolÝeĎtó
čttnáctidemibo modelářstého kuřu a pE.
cuj. s modeláři již pět ler. v}práv't: ,J.r.
iime t zá.*lad.1 deýitil.té štole. kton
Ž.čáttéE čem' byl slanosmě otwřen
Ye vol&ech Pioíýlský dúm' kde dostal
mode]áfuký k'oužek vlastni dilN' schá.
zlt!. se.pr.Ýide]íě v úrerý á v pátek.
Naď€d mých mod.lářú je opráÝdú při.
kladoé' v přlštjn školnIrň rce uděláňé
dalšl nábo' a loz.lěltÍne tÍo!žk' na Žáčá.
t.čdty 3 poks.ilé. c'h.eme stávět ňoto.
rcvé modely' Musjne si áIe Ďejďlv ',Ýa.
ř.šit..' tdc veame p€d2é a futera -
obojího je Eúro. Dosud nám přispival.
ótola ! poleičDici, j.jichž !íslušdkem

,'Mlád.ž půid. cestou, tterou ji urá.
ž.mc.. to j. h$lo dlultého inst4ktor8
Pavb Košického. sán je ýe]ni sklomý'
nelad Euut't o 3Ýé p&ici' Modelařl od 14
let t vfuujé v€škerý volný .as krcužtu.
z jcho ini.isti}a poníhá 6l@čně mod+
láiům i stupine csM. soudlu! Košiclď
!. sn.ží zlstlt úezi blŠtíimi cblapci
da]šI ájemce o úšé moderáistvl' sko.t.'
že se zdm o čimo6t kroužku íezajisá
LMK v PÉďBticích' zřejmě si íeště j€ho
člmvé ncuvě.lofuili' že lrávč v nrladých
je budoucn$t sváŽaúu . že práÝě EG
dďářské Huby úohou Ý tohto sněro udě-
lrt prc 3.b. i elou oÍcúi2á.i hod!ě. -l&

RIDAKC! DEKu'! á poŽdrrvy }ol.triw nod..
uřn Ž LÚúo út6 ú Lit.chovi.. 'Úú! iit. byli
l tAbot. hod.lÁř'ry 6!Íú, úpilt. íÁn o M|

214 r,rrrc<Y uooerlp

(dó)



ADRESY KLUBÚ
Adrc.y nové z.rd@ýcn h.crmdd.|1ř*,.b

dÓ E.&l.c.' rr. u oLPs Úv
sld|rmÚ,lt ď{b '' c.m.ho, v. sm..tlcb 22,
Pr.n' ?' - Úp|ný ldEldi vt..h}.lubĎ odrrŘB
zndh pnvdšlodobné v LI( r2ló1.

sŤŘEDoČEsxÝ XRAI o)
. LKM su.lttlotl n.č.l'Á in'' v'PoElář' suc!.

. !Ň xolín' !áč.h'r I' NFl

op..hý' Ž'rorc

- . I . KP .č ty '

. LMI{ 'řr stř.d. *.olt!'Á.h
r'k t, Rrchoh, r-tuy u Pnny 3or

FročEsxÝ xI.A' (2)
o LMI. T}.boÁ' íÁ.élr!k '. Mii]l.!, Trbdítlx.

.LMK so6ét|.vl nóč.lnl! '' vlt.l 'ir.tov.

. LMK B.<hnělúč.Lír z. sory{,B.chFě a59

. LMx Mx.Br.t nÁ&bll ^' Kdfuk'o'|m.dý

zÁPADočEsxÝ xR^' (3)
.I-Mx ch.b' !rčdn'} L' Mod' Nl .lvdt 2.

. LMI( rl.řňeÓv. rl!l' nl.ddr G. K!tÁ.I!

.LMxx|.rovltÓÁ..rd]rRNÁg.v'ly'Kold]u

sE\'!Ro.EsxÝ KR^' (.)
o LMx ll.ob u Duch@.' nÁě.lllt J' sEÁ.úí

. LMx z.t.!l nÁ..lnll R, RohA.l. c!.lči.tébo

o L}r( Tos Lu|'.n.. i nÁč.lnl! rr Midšn. Dú.
fudinÚ '51, Žluti..' Ó. r. vlry

. L}!x Roudnlc. n. L.t nÁé.lnlt J' Podoiil. ^1.l

r{crroDoČEsKÝ xRá! (5)
. Lltx ll.Het nÁ|.l')lk M' Korli, áž|í. u HG

.I-M(ňch@ň' li&lttjt L. Pb.lý, PiÝovď

'rrroMoRÁvsxÝ xRÁ' (3)
.I-MxlLsj*' íÁěltú} L. Deěkj L!ř. $q

Dl..l.lx s' slshí Btrov

a LMK Bflovlc. !. Svlr.r n!&tnl* M. Kurit, ]lu-

. I'Mx sbr'írc.t nÁé.l'lt z' Tu&|, sErhjc.

. r}í( zltčríy u Br[l ntč.lnll. J. ll{El!

. LMx Šm.!.Iow zrvodhBEot n&.rdl B.
stud.dý' Mws' É' rí' ]3rcl. J'' Bmo

sEvERoMoR^vsxÝ xnÁ! o)
o LM'< vqonr. T..r. s.ud..}r' ílělnlt M.

cfurbulr' Gon*árdd. ''16' sfudén}a Il
o LMÍ gt.mb..r| ntkln& L vádúý| !o.tu

zr!{r&: v. z.bnlr.l( obburovl4l, sk.b.rL
o I-MxoroEolo!r..ln&v.r(Úoi,créspt3

. I-Mx Mr*.LFrýd.x; nrč.bl! J. srěrb.' Hodo.

. LMxJdnÚll nrč€bl} R l{ýbd' ol.!'íl !,

. LMx Přlbďt nÁč.IDl* R' Hn.' sldli&. 2' D'

zÁPÁDosLovENs|ď (R.AI (3)
. r.Mx Bnd]l.v.; nt&brr iÍ'' A B.&djl' }.jó.

. !-láx sufuy t níklrlt ^' Dob@, snorého l l'

.l#jK"59f."t#i1'*,* r. (ln6t. ,!r..

.r'MI. s6tc.t '{..lnlt M' Šr'h.k.lsŠ s.ni..

.LMx Th.!.I nÁ..|.1* l' Hrb.r. shdr@n
č.vá {' Tlmvg

. LM|( TopÓlč.lyt !á..lolr ' (orcc' J.6úého

. LMx xoňIho| íÁé.lď( M' sou..r. s'dbro
II. bl. c 2 č' 29' Kobimo

saREDoslolŤNslď xR^' (0)
. L]|lr{ c!dq' d&rr r F. Hoborr, Pdr4N.

4í..lol} E' ci!n' ov

}ÝcJroDoslovENsxÝ xRÁ' (ro)
a LMl( Pr.rovr la&lltll v Nitnt, Brrron

. LM( L.v.č.fÁ..lo( Š' H.iBc5ild, Púi.

. L'lx Tueovt n..ďýr z. N.j.ďo' o!'ý!iÉ

PoiltÁEÁI[E šr
KUPóN !.t..tóho mod.|ář. '/6t

ÍI!. Eotofu vlub 2'' (6' H' l:e.l' NýA..
e '5' D. sbErt' .z! B4ziIow noiř l' c@.
Do ..d.I.. Í-M.. 23 NoÚ íqol z.is Akdvií

s' skbll' sÚa'Í)' D' 2.|' Bfuď. 24 Kitd]á ! lÚri
r/l9ó1; rrbiňu Mil 15; botor 13_20 @. A. To.

vl!3d r/l9ó1. I' urbÚ.c. l{or.lsucbí 33l'.28
Plln' nr](ft bojÓťcb l.t.d.l t lÓď' Št.!ín.L'
Pod'iňnl 47, '.blofu. n. N. . 27 ll.n l.dobore
-Laú'''' Mod.l&E 9/l9óo. ob.mÚ.n vrchlick..
ho 5?4 H!' l&Álď.'. 9' Lií 'l

lÝMÉN^
. 29 l&c}ou Ul.!.furu v eĎé 7. Ke + adnl

Púrov6?,'Ko!úóv'.30FormErdrh'^1lj3g
4 noiÓ. 2'5 .fi .. žh' !a J' Ímdun' clsx{ v.! 3'
r.bbtré Y lodrlroíošl.. 5r Ro.n]ty věd! r tch.
nirr drd.á 4 LMn957_r959' A' voriek. slr.
vidn 3'7' . 3g vlr* ,Fcď. a 2 notory ÁkdviÍ;

'U.37' ^,li(h. III b' l' sB'itr' sgJnrd!Á ó]^'
BBd|lm' . 33 An.léBrý zvédď.cI rpÚÁr !
rcabvérý m.h@bn Gou.&ť). v' KuíÓ.,
'.!d!rr 3{' Prrn! ó'. 3{ NoÚ nolor vlirÝm 5
4 no!' d4 Domr 2'' .fr. I' Dvoír' op.!ďié
I L' 2{2.. 35 souč4stry ni bďotín zr !ďkúmý

PÍdE t0'. 36 PÍo!ís.|l DiAR + 5 ďr@.iti!ó
+6pé6.Íz.D@lo.5_3ccn'F'sID'P.chdh
5' Pnhr a.. 37 Mdor 220 v (i3'o ot/ňii) 2 nolor
JÚioI' L lol,Á|q s|.4i'ko 1227' }!i.úd'.' o 33

v' M.bur.t' Pd.crÁho 2, PÍoíéjov'

Roz\É
. l0 Po|.}ý 4od. ř d .nc. dÚDnÓwt r B|.

v.ld.ňa! voicik' !r'
ltbtrta 32 o2, lnrFbk, Pohkr . 40 Nfu.Čký
pbcht.l oó 'l0 si chc. něn.cky dophowr ! &'

Rrin.r FriÍ.ll R.iĎf.
.túl.e. 57' I,bu.n '.víl. DDR. . {l PoI*ý
'od.uř (l3 ld) .i che íroýiso
&rpiry' litnfufu h]Í.. : obÓro !.didm.téBtú
. B/c nod.|ú' AdrcB: 'buD v.ffiki Dok.'oý
3 D 3, wrň'w. '', Pol!Id'. ,|2 Žlřn.i o Ýýn.íu
e@i!ó' fotoiiúj' čÍ!}ú d lfucFl nr e|éň .vét.
MpúE. J' BL.ch}.'Dol'íPodb'l.I53'uv.m.do'!'

ILEDÁ sÉ MoDEL
..l3 Dm 2j' 7. Uréd 2 l{i3!ě N.'hči|v u 3.n.

šď. m.Eb B s.ďčmy notoroÚ ood.i -Mm".
}o!n: npt.ď.íJ,pouh b']fu Mir.L'l@'moÚl
MWS 25 D. Nd.z hkL M !
NÓdE'nl 577' l...16 ! PBhv'

SDELTE ADRESY
. 1vo sko'.l' Šump..k? (drn Pod.vodnic. +

.'í! LM) . s'rbplul. Pichx* mbo Pucblk (!ll.
Jitlnj. ModdÁ} z GonPJdoh,j.nr ch'u Árn
z l l ' 2 l 2 ! a fuu*Éd.Dp t

l.d.n rwón j. !d|I'to Ú odll.Ól @..
bbl o d.fu !o.l@ (íI!ro tsp|ritu I urcr.i
n.''. Do Fťfu íov Drú l ldte d'o !|.d I|oj.d.o |lwo' NBu!.EREÍNIMB mtmór r !.-
euŽ Ú,.o Driro,áy ruÉí' Fdl. !..d.'ot|

lozoR: Pl'd |6 }cÉ!' 9/ór

PRODE'

. r Ij& 9ň!ílto 'Ni' N.Íl.r zr l30; nový d.t.
hoiú 3J .6 zr roo Ré!. v. sEj.k!l' lób.foí 2l,
PŘhr l0..2Dobry EqolMws 2,5 zr ]oo; no!Ť

vod'ú ''zdnl rob (try|robčro, p

iÉd'tl ]3' PEh' l0. . 3 Albu t. žnrDIMi 70
Í!rú E loo Ké!' M' Guňk!, vniibd ó32, o. Fry.
&L. . UpIaEný botor vluvÚ
nt. a r5o K.'. ll. 'úr.' Pol
. 6 Bó'ufu rL Rňbry|, ''^fuléÉté Dlsvé
Dnív ď. a 15 x... L' M.chď. MÁ|oh ó.
Bmd . 6 lcidl. v|!d r959..óo r LM l9'ó'..óo.

. 7 vFfuč Mws Z 20o K.l H||vi'lrl. vrckm 9.
Bmo 12' o a M{or l.'ttrvD 2,' - 1óo Kě.' l. zik.
nud' sldinovl ú l04{/l, r!d' !bl.úv'. l Molor
JhiÚ 2 E 'm )<.J' fknd!'z.i.ďyó l57' Pnhr
4'. 10 NoÝ }'lEft 2'5 + 12 vdl + ] .h' .vi.&
ky + Ddiw z 22oj NiF. órrnxý u 20: ídio*&b.
!iď 's@oeu.. + .Áď6úéÍrrÝ a 150 Kó. lÁ
AlFtth' lorob.ton' z.ú' Kofubný' o. PtnvidŽ!.
. rr Mo@ry t btl.iiolýn 'rpdovín&í 3' ro.30
.m a r3o; d.L notdr (i v(ú<b) 4

dy' ee!!*ý pÉ
.L vlíč.l ! looj uď! 2{+24 v' ó/12,3,24 v.
q-24 v . I v ck D ]2o v/r@ v) r 3r K... n,
c.Poc! Lrhovi.}' 7r. zbŘ rv'. 12 Nd n&
b.ďý Eml BlhbjJto o''.d a l'o xé. r' Pe
dÝI. '' Rtdritíé ííÍ.

litú.roh rr03' Ibroh&'
r(OUPE

. l. l&j!y ''D.r siq.írUJ d4 Ť..lúín, c' s.
noEÉn' !.'! cb.ďi, lodď liert@. Mod.hE'
v. Á]ch.lh!B stdinovr 31 Prtrl 2'. r! Lj\l l_]/
r9ór' Tý|d' Hótt].t |'. Dobdjc.'. t3 Plb.r
lfilDllu rcbo bGdoborc r
TÝÚúřl' B..lticbol 24o n. N.. 17 Rd. ]-' L L
Kh..dl' liillrw. l lt BÍn.]n }&d. ra v&ch.
ny rcďy ěo' Ro'd n.bo sédD '' l.indL
U dubu ó0' Prrnr.Brr.ll. o l0 Plrllry 'hlov . '&
Ienic' '. PÚv|y' Mdrnonl.bo lj' B' BnEie.
. 20 PLí.t.rlobai. n.bo ryď]' n.dd( Šib|[
ud.čro '' llor.l rih.. . 2r zrd.l vIto tlirN.

I IN - rEY  P I l o  vÁs
v budci S!&lmu. rkrN wdrva ndd.d!r.t-

tN' Nl!. vo'rro' ry.hr'' U..b.rn 'Úúqtr|E!.
Póvodlt kn. knň', '.jh' tu@ú '.fu Dt.dnl

č.!d' v úlodu í !l.&ú o llj*Ó č.*onovr.rého
lrň|utjhu t .iEdlti 2. ó' Dud.ud bdddy
v sssR; dtl. Dlll.dlir t oitolv o romhrci r dn-
í.h ptdlrd' o Dd.ínl edpňv. p
úd. dd crlč.bd(b hodi.' v.uou tsahBt
váluil.uofi poli!úE E*oto ! rúzDýcb q!Ď |.b.
dd r ódde d.hé lltlnry v &]tlcÁ bDkolÁ.!
x poučl.. o Drclo&.ch &tkru, o :pfuob.ch c.
v ' dEd r ru ' Ó ř ' ' .D l i ěbD t j r c l .múd! rod .
zaú FdllN' Plédtsúdd |,Dnob Dv.dui. @.

ír. Fpiru'. ďúv.d' s!vÁd' D..pÉW
výlltd '!d!odivý.h oúu r i.

(lri lffiikbý r mvlc j. doF|!.! r'dou ÁrxE

v té'. .dci wchl! i odbob. tí'I!. uč..l |n-
zrmwů'ú Edlfurtérúb. J.'l .ud' K' Ddú.
i' !!'irr Měř.'l v '.dro.é|t!lc.. r<niht i. ué4r
!t.d.r'tb Fr|oči].irb .múóE lý.bn dobt. x
}Éď i n}o odbohÁ !fuuě| Fo .ú.dd EchÁcré
bdryl ov&E j.'| rb.! i fo'u w!.du ie Ýohny
t*' '. i. Íozujtlól j ňdidE.ltúďeu doEru-
Áud !oDi.uj. D6ůct, . Dňfui. L ' ř.tí i i.jich
eŘriicré vF'id' zÁv|Í..ú att i
.ýó obvodÁb b.! .l.tEoer (ordxode l'dirr.
!o.úq ÝboDěób .o).

ÚBtřc.|Dl modollifu kí' .k|a.|
ozn.Ílujc

ÚÍř.dd ltlrd uii il !rc Bod.ur'&é 'rdd.iny
pÁjld dr v lotú&lc!' c.ú l,_ xč. a rur'

J. lá dďtel.r F$dh'I@ďý.h čtÉhfuý.h
i lul{ýcn b!í o ob*nu 50o & vhodných t fu
'ďu 9diE 'b eloÍty. c.ny ó,_ a 9'_ Kč.

I\o péd Y tto!'dch slÚnu úÁm retÓndvé
Iaidro Fd .rzb ',Tuád]o do .pič.!.1 Toto
klid'o t dob@ l.pivoít k do5ř. hod1na Í.Ýbu
rroHch ndd.ld l.lid.l i loď' N. rc?,lll od běžn.ho
eoďého l.pidh, EÓd!@.ho d6ud v b}Y'ch
. t!bl.ll' ,! lolo l.lidlo abem do bnéd!' ó'
YliI u |tolnlů Eod.lú í.[ď' c@ 10,70 Kčl

stl.d ohdtžd t.. dodÁvru kovových rtÁ&d.h
dv()u.uó,Ýhodnychprcndd.Lrr'.úě|yc.d

Ilr jb. ju díh oelnili' v.d. stlrd sFdÁll
I.!iďo -LďoB.. (m FrsnovÁí' tt.í 'Ině ú.
bad1 . .&t..Dě 'ř.d.] mod.|ltůn bÁné l@iďo
Gruiofr C.m r,ro I<.. a .la.r o 'az 20o &

Ubd4i -oa.Iáí'b ňobiól žád,its a sod.Lits
'*'ch '|od.kó|h u ú Lrón (3.,ftň , LM
51t061).

Prk.l, oó. p,od.iM 8, ob|dÚ. 3. na zanhfur
.t ht a P44 !,

LRIBcxÝ MoDEII^. vrhr'J h..tdn.' _ výdt{ sw W .NlUDdd r rfudd h vvdlnkl.
t.Ý' č!4irú MNo' PŤút |, \4!dnbvďr 2ó' - v.d@ É&re lit' sEdb.

AdbhilEé: vyd.nktrí č.rclnó !rNo, Phn. l' vbdjílvoh
26' ld.Í6 2n2.,{7. _ c@ vyd.Lu IJo xe. Pr.dplrb! Ú éM bru (| órL) l'm K.|' Rod't!i.
Po|bÝí] Ú!t'ďl .Iu'bl. _ obi.d!úvry 9ril!. r!'dý Do.loYbl úrrd . irorubv.t.l' - )\.lYltd!i.
ruro'ity e D.nEÁ - Tbrs Poly.nfr l' L !. v I\E' - To@ ótlo v!.lo 7' z&' l9ól
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' . ňod . l i i íV ]  i c  ! po l t l ' .  To  j .  *d 'čný .  J l .  ýýÍ i ' ný  kon r .n l : r i
k .  ' o imku  f .  ňe i . . .  u  modť l i ř l ! .  í k ' P i 6 '  Rapp . r r ' i I  v .  švY . i l -
! ku ' . ' u t op .ný . .  V ř t ř oň , e  !  r i i d i oýÍn r  i l r c a l n r

sNI l .KY:  A . ro- ř .vu . '  B ' i t '
Ia r '  D . |aň. r '  . ' !od . l | '  T rDn.

* .

.  z i b . r  '  p t ič ;  F+| !pa | . t i v '  P I i  | . | ) t n '
' o l t . ' i  poko i íYy .h . l Ó d r lU  ý ' ' i r ' ( h !
r r . j | . pnho  výkoh !  7 l '  . n ! j  do . ' | ' l
m i k r ' í i | f uoÝý  ňodc l .  r o rp | t l  l 7 l  n r In

M .n .  n € !  ]  obÍe . i I .  dUP i J y '  p i . 1 . .  )
' 5  r '  ý i ' i  noýý  n i h c . ky  i | d íok ]n . ' ] . ýY
r r i l ! i l t o roVy  D i l j i ň J l  ř . ( Z  ]ť  p ' o
p i r ný  ? . 7 ' | 7  MHr '  s  t ó . ov . !  ! i nd ! l j . l
1000  ]100  | " tŽ  l  p r l .U J ř  ! c  ; dť] ' ] . n '

N'  l v .  'oa(ó i i  ňód . l i i !  1o . i . I i ! r i<[ý{h 'an] i  !  B ! | .
hv !kÚ  'Y j td l I l  v .  'Žč t i idí  r .Ý i&ký r .oť.1!n1ínI
\  n  i p r ' o u  r r ' J 4 ' r , u .  N r . l ' J n . , "  '  r  '  ,  |  "  ,  .  v  '  '  -  r  '  " '
buIbarská nal..rá Ób.\od(i Iodi. o rd.{4ii ltrutn.

o '  oo l8nÓ ř ' . | .ň  á f f .ť l . !nho týmU a!  |an 'béň t . s
Ý s!diP€lti.án iá!|.| 9í|met.' kt.r' aiil{]é ió|ro
. Td t . . 1xov  Up . á /U  dv ÓU . i | ' o r ; ho  mo .o '  u  ,ť  !é l  i o '
ý y (h  \ouqáÍPL  p ro  n  c  ňodP l


