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Reo l l zu j l  u  snesen  Í  l l .  s Jezdu

5() NovÍCH INSTIIUI(TOBŮ
y ěefunu ?fuýdnalo ,ř.ú.Í!nnbé II. sje.dý sfu?aú| s?olu se ý!eÍ1i de|eqót, s?o/t@hí'

.'dihooot i qo]i|xhot činfiosr ýaza|hfua' od A lto Z' UkÓl1i, danich asn$enifl u' 'ý2du
i. doý' Na ?ap,ře ý zdají rozsóhlé a těžho sýlni.lné' Mno2i Íunkcianóíi hají tak ýochu
',hINu a. sn!|hd,,. vezně,ne si j.noň l.te.hé hadelóřýti řihaji: zh.afunn' |ozšiřn'
z hoýoÍhmn, zajislit...

Lathd slobod@ó (aa snínký) .astúpouala
s Petfuu sti.otou ''ždshÓu ceaefu.i,.
h plié spokajdosti Oédour'.h tóbo|d

tory pro ýedenl zákla.ldlch leteckomode.
lářských kroužkú' - P!Ýnl potus udělali
již loni o pfe<lninách, kdy lTchovali z 25
piMÍů v.douci nebo pomocliky vedou-
clch zátladlich ňodeláiských troužkú na
ško]ách. Na podzim se Ýed.!! kuóu sšlo;
sešli 6e vlast!ě tři lidé' kt€ii po cclý rok
spolupracuii . soud(ů Pikart, 'vedouci
techn. odd. KDPM' loud.uh cužná .
kraiský nodelářský irstjú<lo! a PracoÝ-
nlk t €chn. odd. KDPM souďuh Knap'
Retli si' jat dalece splnil lo]Ďs&ý lus lvůj
ú.el' e udělali dobř €' co špat!ě' Běheú
roku si ábsolventy pMiho kursu ''hlidali..,
j€zdili se 2á nin.i podlvat a radili jiml iak
maji pokračoÝat v !ráci'

Na jaře dospěu t íáŽoiu, že pionýři
z d.vátých třld jsou íatolik zodpověd'i
že se 6 Djmi jako s Ýedou.lmi dá počit2t.
Už t€hdy se rozhod1i opět podobíý ku'3
pro instruktory uspoiádat' Plolože zkuše.
nosti z loňsk! byly vesměs dob.é' zstalo
letos téĎěř Ýšecbno při staréň - včeúě
letiště v Ji!ďichově Hradci' které jim
zcela 6@ozi €jňě náčebil s' H.ůša opět
prcpůjčil. BydleDi ve stáech, st.avovánI
v polnl kuchyni - i to muselo být dohodnu-
to předem. v čeÍvnu .o4slal KDPM ř€-
dite]stÝim škol a kLubúE přihlášky. ohlzs
byl veliký.sešlo se 50 piihlášek, v njchž
zájemci 3oublasili s iim, že budou llaút
dmě 5J- Kčs' vědělj' že budou mil
pďiúosti jáko v běžoám pioíýrs!ém É.
boře a nlvlc se budou věnovat l€tectému

modelářstvi' NětoliIQ pionýrÚm platjlo
srmov€nou částku sRPs nebo ř€ditclsÚi
škol, ostatnim lodiče' Ná n!m&!i zabeu
peč€ni liisPěl čáýkou 5,- Kčs denně
i KDPM,sýazarm věnoval potřebný ma-
reriál'

Když pionýři zadátkem ýpna při,eli (do
jednoho Ýšichni)' čckály je v řadě vy.ov.
!.né stany s ÝYbav€nim) vlajkoÚ stožá.
a ti tij' kteii si ooět vza]ikÚs na star6t:
soudruzi Pita.t,'ČuŽĎa a Kíap. Ja*o
prvli přijeli a jako poslednl odjižděli -
spokoieli: 48 Piorý!ú a 2 pimý.ky jiD
potYrdili, že mohou se zátlady leteckého
modeláistvi v teorii i p!ďi seŽnamoÝat
v ktoužcich oslahi' A ještě ně@l že se dá
pra(ovat neíen v ideálíim llostiedi' 3 ideál.
ním male.iálcm a když je ía to čas. vždyť
každý pjonýÍ (pla@vali ve třech oddilech)
postávil větroň A-r nebo A-2' sez!ámil
se s neŽbybou teorii;48 z 50 sp]nío
pldmínky pro zisl.lní odznaku ',PlaÝec
cssR.., odpracoYá]i dohromdY na .l00
bri8ádni.kých hodin na žni.h' Piitom
mělj noÍn'líj .!ežim.. - celonočíi hlidl.y,
lomáhali v kuchyĎi) udrŽovali si loiád€k
veson.ch i v ďhě, pla@ýala ráborcú

Posle<lni ý.čer před odleŽdem se sešli ýe
velkém slsu' jenž jim po c€lé tii ýdny
sloužil iako ďlna a útočiště ňod€]ú. Po-
glo!.hali' sou.Luh KnaP jim lrylrávěl,r
zažil Ža prÝni světové váu(y' Kluci ani né.
pipali' Když sudruh K!á! k j €denácté

ve|ni populá|ni osobou b,I Itúz4 Tlášek'
lÓfuh' i ktošni předseda 'ábonaé rad,

I)ma[, rokovali po sjezdu a děllji to
mohde dodnes. zarim v Jihoč€stén kraji
už ý srpnu realizov.li beŽ v€]kých potiži
i řcči jeden Že Žávažných bodú uŠlesení -
zajistili si pÍo letošní výďi}oÚ rot instruk.

zrálod!ěíí Ží!néíá Ýracet lldu' co latvořll a.o úu
bylo po sÍaleli upířáno. z!árodňorac| dérřety z 28. ři'ú
1945' zá iejichž lzDiheňstála KoóunbticM 6i!.úc€s-
koslovenslá' byly t'tvííň rrotéb ú. cestě t naší lové
6ociálně spúv.dlivé spol.čnGtt.

Té6ěř c€lé naš€ hospo.tářštví 3e 'tž starÓ D!šíó všé-
liílovým' spol.čnýň ňa'etk€m. všicbli, i ti' tteří ši
soctallsóu9 aíi leÚEěri a lechtěli př €dstavit' přijimgjt
díB všechíy 'eho výhody 'ato s.oozřeieosí Dos'ělt
3i zÝYtli - a bládéŽ' která .ld$ vyffutá' st těž}o doved.
předstaÝit, že bý néňěla 3vé pto!ý!3té tábory' že bý
lodičé EÚili D.př.d počitát úež 'doú t lé}ařt !.bo lé.
ěit 5. dÓ lázíí ž. by ňěli t'ládt Ž. .lolsté ýŽděláúí !.bo
dotoDcé prosit o piÁci. Rostou úspofy íašt.b obča!ů
Ýe 6pořitelúách' stoupá rychle Ýýťob!í l €p.ctt. auto-
mobirových závodú a iéště lychlé|t poč.t loup&.hop-
ných záiémců. Pi €pycheĎ !é!i pfu rás áíi dovolérá

Človět si vždycky rycblé zvytá .a lépš' zÝYšu'e po.
žadavlq a Eíohý.i ftuvědomí že př.dpotl.d.n lto.
mu bylo ustutečd[í soci.risEu. 'iný g. Žase !.ditálíě
domáhá p!Áva, Eéíě ochol!ě všat pllt 3vé poviíúosti.
všichni !.přistupulí pečlivě le 3věřeíýE hodúotáó'..
lé to saúotĎá výstavba' surovtíý !.1'o 9trc,e. Jal by-
chob urychlilt !ýstálbu íaštch továr.r' přehr.d a bytúl
o tolit bychoú ÝYřobilt vícé autoňobilů' .lettřt.y'
citel či teltilii' oč l'ychoE Eohli rychlé)i síižovát ..úy
6potlebniho zboži a služeb, tdyby.hoň s. všt.hri Íá-
učili s našim rá.odnim B.i.tt.m Ž.cbázCt doďo€

2í8 ',"'""*y MoDBLÁŘ

svÓ' soutřoný nálétét 3i .h!áÍíbé ,,žuby '€hty..'
stélrě tál Eu5im. chřánit i maietct !árod!t. Přéd
těmi, tt.řl !ám štodiuvnitři zve!či. zá po.lpo.y ostat"
íích hapltallsticlých států s€ vyzblojuie Němeclá spol.
toÝá Íépubltta atoEovýEi zbřaíěmi a 9oustředlie ie
směreú t n!šiE hraút.iE' umělé živ€ný 'evanštsEus
uhúu|e .lo cílů stÝch zločimých prán'l v.ršavo t Přa.
hua ótĎbt' stí.uss.hce během třilet postavi!útočlou
$úádu' ro6a'íct 3e 3íle Hiderovy a.Eádý z Í. 1939.
Proč?. Áby opět u rás g v ostatÍích 3ociaristic&ých stá-
te.h n.patřilo lidu to' co tTtvořil' aby pracuiici býlt
olrádÁli o výsled€k své p!áce'.by při!.Jad óáš a oštát.
Íí.h socialbtt.tých států neÚlazoval lidu lapitalistic-
kého sýěÉ cíl, 'ehož ustutečněíí Je v Jeho rurá.h' iax
!áE to dříve uxaŽoÝar ien soýětský sv8z.

stoiiEe ía pEhu socialismu. A opět stojí před !ámi
vzoř sovětstého svaŽu' tt.Ú si tTtyču)é v.ltolepý cíl -
ieště tato geneBce bude žit v toEunbEu! -i!t.-



hodjně lkof,čir, pozoméoal kéÍýli pimjt:
''tak jdem.. a všichni šli beďloý. bouat
stmy. - !cÓ budé' !ž přlšd Íok půjdeté
do městnánl nebo do škol dcba do ji!ého
kraje?.. - loučiu jgmé sé s niEi. .To bud.
škod.! NoJ t5k budffié dělat i$trultory
tM' když o to budou stáť. . řetl jedo
pionýŤ' soudruh Pikart poaedl oboči:
,,No prctol Je př* doala iedno, jestli
bud€š dělat Ý Jlndňchoýč Hradci Eebo Ýe
zroimě' Už ism myslel.'...

, MJtllte podobíé i v ostatních &rajich?
Ldi jsme na dobrcu spolupÉci sY.Žmu
s Pionftskou orgúizacl v Č. Budějoýiclch

NA TITULNÍM SNÍMKU
'é v. z!pášny'' n.júspěš!ě'ší evět.
.tý řePr.z.ítant ne létošĎ'É oi6tfov.
.tví 6věta' iénž párří &e 3!Étové špičc€'
př..tož€ zúštál o 25 vtéřt! za !.it€p-
ěIoi' z.paš!ého pryotřídíě zpra.o.
B!ý wgl.field 'e typictou utáztou
Eo.lCEí ''3oÝětlté štoty.. Ý této &.te
goÍit s ,.t vtďt.' Dodobá 6é mo.lelu
A. s.chat.' tte!ý popiEuiéme Ý toEto
č|.lé. sou.hÚb z.p.ší}' nám 8úbir
týtt$ . techlcté údá'. fudelu lfo

Do hhtoithýčh nak.t s. našín hod.]áínÍ
př,|iš tehe 9rc p|a.noý d ptobldatick'
,!no,r a soutěž,.h. 1edfuu , ňó|a !ýjífrek

ý 'Óúdfuh F|. zo1n4 2 a'ti n' L' (Fučikea
67). Po't@il ?od|e LM ýěhnoa hahetý
SE 5A d tuotor 25 .tu

upoŽ4rňovalij niLdo se íá pod'obnost.
nepta\ im Západosloveístý tlai se nechál
3lyíet, že ''bud€G-u mll i leo8 ú9pěch'
usloiádáhe po.lobný kurs!řišrí rok i my..'

Lúi iste - ldaišu mod.láiid instruk-
toň - nďikau. žé nemáre instrútto'y, letos
ble váhali a budeteli mit Ňd$tatet Ýe.
doud.h prc v.dsi začátečDictých krouž.
hl ieště n.přesrck, bude to ýaše viíál
Nitobo ime ovš.E n.imdovali . Ílro
ty, tdož májl inst.lktoru dost, plo tyto
Wozřejmě íŤlad. L, Kaadrndá

^v.kon A'2 M'Lcšulh,ho' 3ýi| (PénziÓn I'). Ro2pdti. t99a' dlžkd 1080 frfr: ?Iocha
h|irlla 2g5 dnl, Újšb@k, 4'5 dn'; ýóha 410 e. za kIu.lného a bézt.|híchého 9oéBi4 d'É.
-t,";.iá*t Áaiqu tšo_l60 Ýc. Na Íobe|ají,afu d.bnu, hto|ú ho,L,tÍqk,é| zho.Nil
z h;abik od žia|ilkh' 1e |ahhá' útelfui a,p|e. @,ža!tuk n74dhý. PoýačI WÓnro.
.a! ruh@ak k aoýniu ; eb d.bnu dob,e nabŘ@a|, ab' rdrloLald ýlhhuI

I
I

RAKETA s.|6 l.|A sÍAvBĚ vv|{

^C.\abakfý nodel |ýnu yoti,ha-Kfufuka z LMK RÓýslM. Ro.?ěll 980.délha 175
M. ť.1h@ó b\o.hÓ |ž'5 dfi,, .áhd 640 g, iéd@hol@' Pod.oz.b' nolď Mvvs 2'5TR'
u ;l. 18o !80, D.hlosl t64 hn'h,36 ka| na J.d.Í ta4l. Mo|hl .aIéII Éj1.2 leloldí čú
u náš - 4,31,' _ a fuz|étádóni na sdtěží ý Ptostěi@ě . ěefr.nci

v pořad! již třéti Rlc hadel sýrb. žáha J' Brud' z Kolíc' Roz?ěri 1600 ffi,!óh416@ c,
no,ot Buš 5 ccn,@l,1lan1l shě|@ka

(lt) PŤed íčkolika Íděsici jsme psď,
že n' D' Elettrďod v Bratislávě uvažuj.
o bo.podAňrém vy!'iÚ ra}ety s't5'
obdob.é se zjÍňáU o rát$ ron.ž
p!á@vnid sestgs}ého ávodu . 3ou.
.t.ui Ž odd' pro vy*avbu v.lDi vfso-
kého D!!.tl (wN) prážsl.ého Energo.
vodu' Byli jsňe svěďy někouka zkou.
šeki začáttem zářI po pryé odstaÍtovál
Dř€<tse.ta ráketové ge&ce Uv sve.fEu
.. RumlÚ ráketu ýl5 na tráse stávby
wN BďkoÝicÉPlaha. Rat4. splnila
pt€dpolrádáný úkol Žcel! ptesné -
běheó několika vtďin př.ú}'l. prv.
níE gfutm poEoré laílo př.s
chňélÚúci' v &uhén př€s tok vltálY'



Iiíoň@a. o fuh ýelkéfl heziháfudni,Í ýadníku, jako b'lo kíoš,i snnDýýI loětd (Ms) '
4!?Óřódafré ,a účas.i 16 ýótů, ?íesahlje nÓžnaniýdnoho člónku' Naprctí ,Ófrý flnohé z toho'
.o jshé na Ms úd i' zéjfréna techkíché Podalh!' b! ý hělí dofuědět .šihni sýai@ci'
ab! flohlí ě.ryat ?rc da|š' ?|ó.i' Dohodl i.h 'íÓ|o s kokhtioeh reý.,.ntantů' že daji
k di'?oziči čúaýnl v!.chnr zÍ'kaaé zk*íe@s|i' h|.|. zprudj.n. pto LM 11j6l' zatln@
a tohto čkk ,ás se.náfiln se spot@n! ý ,kai Ms.

ot!EíiŽ..e Ébtfowtt.l

Prc !ot1ž. s Nedáním tři pořadátelú
bylo Pro letošĎ1 rok v FAI dobodnulo,
usloiádat Ms opět společně' o,geiáto.
ren Děly být UsAj al. vzhledm l d.ahé
cestě do zámoři byl. piii.t8 Dabidk!
Aeroklubu Něm.cté spol}ové republiky,
jenž byl ochoten s s€rlckou pomoci pod-

soutěž se konala Ýe dĎcch l._3. 2ářI
v Lfulkirch/Állgáu n! jihu NsR' M&teÓ.
ko Leutkirch leži ási ó0 l(í sv od Bod&.
stého iczela v nadmořské výšce kolem 700
m' Málé loukoBé letišrě knjžete von zeil'
vzdál@é asi 8 te od města' bylo pro mo.
delářské létáni takového rcŽs.hu podpfu-
měmé včetně okoli' Druhou slábinou Ms
bylo ubytovánt: národnt výprá!Ť byly
jjlozstrkány..v okruhu 20 km po hotelich'
denně ráno dojižděly r po společ!é ve.eři
v Lfutldrcb seýÉcely'.Dozvěděu jsme se,
že Ms mělo být p'lvodóě poiádáno na
většim letišti u No.imbe.ká' kde by byl
lro ubrtovánl k dispozici velký . dobře
vŤbaveíý dofioÝ káto]i.ké nrádeže' Po'
užiti objektu vš* zakázdá cirkeý' kdý
bylo Žnámo' že piijedou též ''rudl..
Ž sssR á so.ialisických zeni ( |) '

ČÁlt.é!ý p.hl.d í. d.!l !ř..t !Ú|.'lú.

Nói íůJ. ě.Eý '!!.v.

Mistrovství
světa FA I
p r0 volné
modely

*

7 E x T  l  s N l ' 1  , ( y  l l Ř l  s M o L A
by1 zĎámý ''5kororeprezenrúť. E' vl|clr
a do!rcÝáz.l pisatel článku jatÓ redaktor'
t€.hnický pomooik l tluďnik.

Po zkušenostech Ž mjnu]ých let by]'.
opět zvolena ceýá autobusem Ga.bt t
odjczd již v úterý 29. 8', aby byl je&ě.l
misě č.s na r.énjn\' Plahu iwe opustili
v ó'30 b a do Leutkirch jsm€ doqzili 30. 8.
dopoledĎe. Piijezdrú cesty byly pořadlt*
lem dobie označely' !a}'e j9me bez Ptárí
naŠli štáb Ms Ý m&tě.

le typické pro podniky na zápedě, 'e
poíádatclé si n€lánou hlavu, jak se kdo
d6lane na misto z většihoměýá, klmt'eb.
přiled, či jak ztrávi dny mjmo soutěž' Také
zd.:.vjtámc vás,bydlite v Isny,asi u km,
v hotelu ,zum ochs.n. ,U vola. . pře.
kládáň' to je náhod.!)' zde je PláĎet.
ofr.iálně s. tu lačtepiilúásit během zitřej.
šlho odpoledne' podle progrÚu. - Tl&
novát dnes? Lctiště bobu'el ještě nen1
volné' snad !ěkde v otoli, ále to jsou sou.
!.omé pozeety'., - Nezbývá t €dý, než si
jct .utlidňovat !cÍvy.. ji.'k - toupánlm
ý D.dalekém Bod.mském jezeře.

T.énlú* a ob.znÁĎení

ctvrtet 3t' 8. Dopoledne pro íás již
přijiždi vojelstý autobus a po přihl!šoÝá-
cich íomalitách jsňe v ll h' na letišti. Je
úplně jasno, asi 30"c, východnl vlt. }.5
m]s vÚc po délcc lctiště. Na výcho.lnlm
oloaji t'énuj' již .cprezenlmti sssR,
K!n!dy, NsR' Rakouská, FÍlncie ! dalši'

Dř!'grvo cssR v L!..to.il c

opátiéni poi.dltele na mis!č soutěže
byla lrom}.šlená a úěe]ná' Prcvedeni Óvšm
usnadnilá PodpoŘněmeckého vojenského
leteclva, jež zajisrilovelké stany, dopraw
autobusy' spojoÝaci rádiovou a poiadatel-
sko! službu na laišti á jiné. Pro odboríé
ítkoly' jako liejifuáni, kontro]u, měiéni
čásu' tiskoYou službu . dalši, byIj sou.
ýředěnj neizkušenějši modcláři NsR.
Zidoě byli předem dobie instruovánl'
prctožc např' hlavni z dvojice časoměřjčú
ovládll perfektně sportovni kód FAI
á piipadné ncjasloBti dovedl Da mistě
vysvědit' z €fuim' iež Ýyíaly úplná tii-
čleĎná dfužstý. v lategoíiich' byla Pii-
děleíá ýálá dvojice čásofuěřičú prc ce]é
Ms' To se osýědčilo. Nápťoti tomu poške
dilo některé soutéá.i Ýčetné našich, když
v mÓtorcvých Dod€lech navlc Děiili chod
motoru ,'Putovni.. časomďičj' proto'e j,ch
bylo málo a když se okamžik zdál Ýhodný
pro st.rt' nebyli obyčeině yolni. startG
viště byla volná, doba pro iedío kolo 90
minur ve Ýše.h k.tegorjich'

césta! přti€d

o Íep.czenlmte.h ČssR ie imcnovitč
řeč dále' výpraw vedl J. Daněk' ijd]ěem

I'rutÍvo cssR v r.i..Ór|l Á.2

220 t"t""*Y roo""en



Táké my ýšicbíi bnéd ,,íd.me na věc.. á
létám. do l5 h. bcz oimořátbých u.lálostl'
Rozhlas . teleýiŽe již futáčejl. vedrc ie
úmorné) jediíým osvéženlm i€ ledový po.
tok u letiště' odpolednš přibývá tÍénuji.
€ich, piijižději v.tšinou osobnlmi 8uty'
KoleE 18.00h' isou na l.tišti dcsltky voŽú
' léú kde&do. My ball'ne' protoŽe vzduch
ačIná být ja&o olej ! d.nní podfuInty bu.

, Jcdlo jc po tréninlo jhté: většifu mo-
dclů je tu schopDa dost.t se n! š!ičku' bu-
de zál.ž.t j.n do čeho poled. Termitg je
nepavid.lná a vzN.den t malýo polič-
kům a c.lému člcnitéúu otoli ooez€ná'
N'd n.jýětši plochou ná východríE otÍaji -
ší.ýutou lou&ou - ',to padá jato &ámú..

ve&. pýnt spol.čné 8toloÝáíl v divadel.
nlm sále města . přejlrntÁ Ýětroňú' KoEbe
k.ždý model táké fotoBnfuj. v púdofy9u
pfu dokumenEci' Hláll3e tu l nám z!á'ú
z.elého světt' vyněňují sc zkuš.nosti na.
vanjl nová přát.lsrv! . ' .

o pFéfutvl v A-2

PÁtét 1. 0. vstÁÝánc v 5 h' s neuditýoi
leity před pínlm létállm ''na ostrc..,
ale s jntÓtou! ž. prcbouzejjc! se d€n bud.
o!ět úDomč hottý . s 'pl<bovýň.. ne.
bd. N. letišli jsme v 7 hod' Podél přI.
iednl ccsry jc přesě Ýyřiz.nýcb 30 ve!(ých
staíů, a k.ždým gtátrú vlajk!. v 8,o0 h.
se řadlDe pied stoy k oicjÁ:IlÚmu pfojevuj
kcrýn zhÁjuje Ms presidst l.t.cko.
úodelářslé tomise pořádajiclho Aerc.
tlubu Petc6en' celqonjel ie Ýč.tně př.-
tladú do o8ličtiny a fúlcouzštiny kÍátký.
Potom, zatlrn@ v.dNc| dfužsrď s€ se-
zuEuit D pryDl schúz.e s podrobnosmi
o.8eiace, ''!rcstý lid.. se stěhuje na
3tarrovišlě na východnim o\Ilji letišrě

Po zhajujlci ťa}etě I. &ola (9_10,30)
n.tryÁ ďouho ! pÚnl Ýětrcně idou nahoru'
z našich sarrujě ne,ďivc Hlubocký s mo-
deleE !rc tli<bé oÝzduši (létal 9 nIm až do
ton€). Jeho n.xiDum jé reŽpečné' kdežrc
násl.dujicInu Mi.háltovi j. .Lužslvo J,t.]'.
běMýď.. Kolo uzsvlrá beDimlnck spejzl
(l7 l.' rcúěž bezpečíě. Dob.ý ačét.k
utlidnil' álé Íi}oli přlliš' n.boi téDěř pG

loýina Ýšsh startú jé 180 ÍŤ' . ti' kdož
,é!aďi.. při výráhé tfuicc, udělali to

ve u. kolc (lo'3o-12'o0) rost. Ý€dro,
temi.ký vltr, jenž sé otočil o 180", téméř
!ýává' vÚtjkátnl tubulse je vý@nějšl,
je to ',ho! n€bo fup..' MlxjDum 3e daři
opft Hlubckému i MicEikovi za 6Polu-
!ráceceléhokolektiw.spejzllonechalvčtši
kohy jako fi pýíj let, kteÚ l€těl za klidu
dobř€' Model se mu všák hned po vy-
pnud rczhoupává a pokŘčuie v tom až do
piisti1li s č.sm školniho tluzá.lo' Ne.
nl to ovšm žádná ttageďe' 2 28 soutěžIclch
B lMiDm z I. kol! jcn 1óopakuieúspěch

ve tu. kole(12,30_13'30) přinášimem
oltář zloňyshé temiky dalšt občť' Prc
měnu jeto Michálek se 14? vr', kteď sice
dobře atáhl ňodel do slouPáíl avšak teí
z něj po chvili r"lldl a nové iiž íeDaléd.
ztráta neni Ye]iká, ale ,'bude ÍáE chybět
na I ta ly '  počkeÍe. . ' ! . . -  věšt l  u ř iený
Eda vlách' jenž tu (beŽ Garand) běhá pod
modely t pldYé sc Ý!átil ze aiišťován!
sp.'zlova maifu spolu se sedmi (|) dalš|
mi. skliz| nsděk' jako kÁždý pforck'
ále ltály Niďámq zbývá jjž ien 8 soutěži.
cl.h s plným Ýýkonem' včétíě Miši

Ve IV. lole (14,00-15,30) se powr^je,
že by náo léle ýybďovalo ''naše.. poč!í
n.ž zdejši ukizkové jižĎ!. zač^| ÍÓriž
opět pofutovat ilabý východrí větřlk'
ktďý všú našim dopomáM k. ký'€né
bďě' Dokonc. i M!šůý mode] do klidu
rc suve!éEě zvládl' ačkoli staÍtoval pnnil
jen podle ''sondy.. konkurentú. Michá.lke
Ýu letu pi.dcházelo l5ňiNtové ,'ícnu-
jicl.. čekánj, sp€jzl |ďi opět b€Žpečně.
Pohotovč doplňÓ*ná tabule výsledkú zá.
čIná přitahovat l fotográfoÝé si u nás ',!o.
dávaji dveře..j v €dhe v družstvech. klid.
ný Mlša ýypadá na abÓnent! roŽlétáváni
spolu se 6 dalšími, tdyž Portu8'Iec Rod.

Ávšak lechvál dne před večďm a ,'íé-
daj sa _rotosrarovli pred ko!.om|i - do-
plnil by Mjš!. A.toli Da to dbal, asi ho
nětdo zvččnil nepozorcvaDč, p.otožc
ý v. tolc (l5j3G_17,o0) Du to Ň l35 !Ť.

íéryšlo' 'JNebolo to t.Ď Ýóbec.l. oňi.
Eoval sDutně . iistě néŘdi to poďrdili
i AEďičan Lortz a R3tuŠú scbniúel,
kteřl ',Š!aďi.. ještě v trátšlfu čáse á snižili
ta& počet neilepšlch ía Pouhé čryři' Mi.
cbÁlkovi poDohlo maximM pře.l Hlu-
b@tého' kdežto spejzl svými r32 vt.
v klsavé oblasti za!'ď až do tředly vý-
sledĎého pořadí' Náš Ja.da (vedoucl)
'vartuie.. u táblre á šiavnaré komentuie
souč.t Hol.ndanú, }teďch jsme si něi.k
příliš nevšltlali ! lajednou isou o pouhý.h
39 vt. před !ámi' Nic mplat' je to ták á
i když jsm. id<o družstvo dělali co by]o
v našich 3ilách' holandsté mod€ly jsou do
kridu l€pšl. Naši si ještě .jÚ tak skáči.. -
pochopit€lně po soutěži s m*imm' sklÁ.
dáme á !řihlťlmc přlpf.vám k lozlétá-

Prvnl rrí^r pobl.d P.t. ň...omlo.'crým
'ťldÉjúE u. 'ď u bol.Iu' D.m. rk|né: př.r
2ýc (whřÁl. Ečdo)' ltďdá vý.., r..d6c.

stďky liď obklopujl připrav@ébo
ŠÝé<b. Holm&na a lt.].i AvBjanov
z sssR 9e k íim nemůže úi dostat. Ko.
oeěné se dďi tfuchú zjednat pořádek, rT.
bEt.otogúíy, d]ouhá Připrává a spoleěný
start. všechny lery jsou téměř čnté klou.
zát{' ale v lodve.ernim věriiku koíčl dá.
leto a tak do posl€dnl chvlle nevlme, zdá
naše zbělalé pllce by]y ně@ ptálné stbm.
nému AÝerj.Ďovovi. Byly - HuRAl - je
mistru světá! Jm to, že isme blizko,
umožňuie nám bllho!řát sovčtstýD přá.
telÓm, 2a chvilku uŽ bychoň se k nifu

,,Je konec, !lé na slant s. před pů1íocl
netčšte.. - vykláďim těm 2 n.šich' kdož
j6ou na Ms po!né' Á kdyby mi lo bylo
s temi}ou vrycházelo iáko s timlÍ. odh!-
dm, qbiáli jsme ýŠecblo.

r,ÉTRol\ts ̂.2 - DRUŽsTvÁ
l ' HolandltÓ 2493; 2' ČssR 245 FiŇ*o 'ml 5' UsÁ

sssR 22]2i 3' v' Briúni. 2l3': 9' N' zélsnd
2ló3j l0' Švéd*o2l&; '' ' NsR
l4' Nonko 1927' '5' Pol'ká lidoý. Í.eublil.. '905l ló' '!sdíívi. l329l l7' Poi'
fug*ro l3.1; l3. sýý.&Eko r77r
c.ÍbÚ.to r'o0; ?2' sFněllko 16l [cř;n.

vĚTRoNÉ A.2 - ,EoNoTLrvcI

c.lk.n ó9 *rfuilcich

Poíbu!é dlud

sobot! 2. 0. Búdiček v 5)oo hj tlochu
n.přli.mĎý. v 5'm ještě politý Háiek Ďá
4mi u po,t.l. se pokoušl usÍuouvat 10 mi.
nut 3pani' J,spát Eúžeš domll ďúápečku'
.t!csk! ie to ng !íu!.. - wkládá 4u s ma.
tcřsto! tÝ.áí Jirt. Čemý á ňoW ho !G
|évÁ. Jina} všechno jato ÝčeB: poč9,l'
loBdq vedouclch' sr.íovišt.' nafu rcz.
hodDlti o t.kúe, celé dlužsťvo Ý atci . . '
orcvřéíl ltaÍu v 8'45' Prn{ tři kola po
90 mi.. do l1r5J pa* Přestávks .lo 14,00

3 zbýaiicl dvč tolA do 17'00 h. (MuslD
psát stručněii, '.zeNoyÚé 3 ý@y se !bL1'
Povim vám tedy ienoE čím ro b'lo, když

v I. l.ole model R. Čcmého z nomálni
výšky a kldného letu nálétá rczsÁhlé kle-
sá!l' tde se Dedá Dic ,,!Tběhať.' NeDi
ovšem ňožno si lilljš wbintJ sr.Íuj..li
Rudo]f jato Posledll z družstvaj kdy je
lobalu fronE 'á ,,mororcvé'' časměřič..
ostáúě ze čtyř tolbkých úistú, kt€ři tú
stáÍtujl, dopa.bjl tři jako oí ícbo hůřé.
Ital GueEl 6i to avinil sáo, rdyž v honbě

a lýškou to př.bEl a ňoto'' kvjxcl jáko
pila' dostál model do přemétu á houpád

v€ ll' }ole už are buďm. 3 fuimy
áj€o a nčkteři, tdož 5e ještě ýč.ra s'''áli
našcmu běhá.l ! máváni pod modely,
snaž1 se to n.podobit. NedoÝedou to vš.k'
běh.ji iedDotuvě a a Eodelem, zatIh@
íaši !ř.d ílm' vyMI Ee fotog.afy, prc.
tÓže cltíEe,'v křlži.., že v D.šťlstnéú uI.
Pol.dnIE tole v nejvčtšlm vedfu íÁm
bčháEl nŤooúže ! dopl.tlme na EÁrý
výtou@šicbmotorů a poněměňálé Úšty.
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Náš předloklad 'e bohužel př€snč spl-
ňuje' áč spolu se svěskými reprezmtanry
dloDho vyčkáváme, vyhledáÝáme dvakát
úllně jiné misto 9tartu a všichni běhánim
v kruhu usiluji n&o ',utrb!o!t... M.rné
úsili, ed celýn letištčm většinou íi! nenl
v. výšce, ;iž jsme schopni docíiit' spička
Dořadi j.dnodiÝcú iidne nltolik' že po od.
padnutl J' Č€.ného zbývá už ien Švýca.
s.hneeberger s plným výkonem' RÓŽlétá-
vánt tedy nebude a nový motor cox
TEE DEE 2'5 dopmwje svýcarův účelný
a kásíě tlouailcl Dodel nejméně o 25 :;
výše než ostatni, takže by ousil 'ě@ !o-
t!Žit' áby ztretil v.deni'

Př€s pole.tle !řjchá7ejl vyčerpmi n.ši
trochu k sobě' Přál tych vám je vidětl
Po našem uplakaném létě jsou zdejšim
sllncm sežehnuti k nepoznánl' Nikdo
n.chce jlsr' t!p$né se nění v mjne!á]ku'
Iýan spejzl už má s]abý úžeh'

Další 2 naxifua ve lv' kole jsou výsled-
kcm nového Íapéti cclého čs' kolektin.
Rudolf cemý znovu dop]áci 154 vt. na to'
ž. dobrcvÓlně sta.tuje posledĎi. Neslyšel
svúj mobr v hluku, když sou.asně letélo
íěkolik sutěžicich do závánu' vlivem šp!t.
ného seřiŽeni je výška iinát dobréhÓ letu

ňmši n.ž obwkle' BojujÚe s Bedcky
iéBiicíňi ma.la$kými soudruhy o pnni
misto. známe je z Djíulých let, isou w-
výboÍn', rczuněji podminkáň snad lépe
než úy a maji dvě výhody: zdejši počasi
se podobá icjich á lélajl s noýými futory
MoKI, piiprav.njmi Pro Bvrcpské k.i.
!érium ý Bfugelu, jak !án iekl j €jich ve-
douci Rudi B(h současně .lcn zdejši

v v' kole se s Madary navzájcň hUdÁ-
Ee hko ostřjži s tim výsledk@, že jim
větši ýýška ponihá k dvěma plným čásúú'
kdéžto všicbli laši v chladnoucim ovzduši
dÓ!5d!ji s no.málniňi lety přibližíě iako
ve Iu. kol €. chyběii n! běháni Gké 3 na-
ši ,,gumáčkiři.., kteii jsou u ptejimky.
schn.ebďge. Šnád Ďejvčtšl Yýškou vúbec
nedlouho píed roncm kola podÚhuic své
zaslouŽené virézsďí. zrejmě léú i doĎ.
v podobné nadmoiské yjke, protoŽe jeho
motor toČl nádheroě, 4dmco naPř' ',Žbá.
vi\.. M\.vs Ti.kY ceríého sá sá]e ási
o l8oo ot/min méně né' doĎa a aíi .l'lš!
Dotory TEE DEB, Š íimiž létaji Angli&-
né' Kanaďané a schepplrdův.Proxy', Bus-
keu' neňají zřejmě plný výkon'

pÓ'dě,šl mntr .v!iá AÝ.r'ríóv, IGl.n' sorv.
a pÓňÓcnrr Hobúd... vB!,t Roodr qbll'|l
}.n 6. úu ánttl p|rot (.óm E neh..l Éhr.

ceÍou do hotclu v loci po věčilku po.
zorujeEé několik mohutných bÓuřek!
které s!Ójiía 3 stnnách a hfoá !a zitiek...

MoToRovÉ MoDELY . DRUŽsTvÁ

ulko 22r?i T Fin.ko 2132r 3 Sr.dsko2l23;
9' NsŘ2042l ]o' lt{lie ?o23; 'l' sssR 20l0; '2' JuBoslávi.'99a;l3'F!m.].

A !316| ló' Poituýbko r7]0; l?' l.pon3ko
Dánsko '377j 20' slan.lsko ll0] n.fu

MoToRovÉ MoDELY . rEoNoTLNcl

ló' Č*ný R. ČssR

Kon.c Ý'še !Úpřavil

N.děle !. 9. Rán.o jáko předcbázeji.i
tři s ,'vymet6ou.. oblohou' Nepršelo, ie
jen cNád!ěji. vsáváňe jako rczbitl, 'a
všech našich soutěžicich je vidět silná
únav!,3 běhánjm to neblde slavné.

N. letišti dalši ,,radost.| již od ? h.
Po|utu ječi lýzápadn ivě i i i kas i2_4ml ! t .
všech'o se stčhuje na západni okJaj za
strcmořadi asi l5melrových jeřábů podél
piljezdnj si|nice' Tedy podminky, iaké
neiňén. potiebujeĎe plo naše ňod.ly
vaké6eld, jež jsou le!šíu klidu.

Prcsnm je jako včeE: I. ko]o od 8.30 h.'
tři tola do poledni !řestávky' konec v l7 h'
Jetěžko volit íějakou tattiku, z pole vedle
l.tiště nás 'Ťháněji' bké k ječmenu za
silni.t se nesni' ják zjistil náš znáĎý lva-
nikov z sssR' zbývá jediná možnost,
s.novat Drcd mezeievc stloDořádl,jak to
délá věBi;a anebo 'lr do plo.hy |e!ké) což
je liskgrtňéjil, zejméná l našimi neivýše
průhěrnými výškaml' Běh'nl pod ňodŠ
l.m nÚá při větru smys]' dv'{i' naŠl
hlldaji ien na východnin ok.aji letiště,
kam se modely dostávaii asi a 2.niNty.

Jé Žbytečné plát.t nad rozlitým nlé.
keE - řlká přlslovl' Práýě tak j € zbytečné
rcz.biÉt jednotlivé stárty lašich repÍe.
z€ítantů' když v'ďte Ž výsledlů, že jsme
v Dromčro nejméĎě o třidu horši než svč-
tÓvÁ šličb sbÍňme Eději lalta : Rozhod-
íě isme n€počitali s tat glabým výs]ed*em
. ícoč.&ávari iej jistě ani naši sportovci
dofu. Každý ' íašich !Eáčtářú.. se M
Ms dop$til j..!íou chyby, kdy Eodel šcl

protože to souvisl s použitým !ýaztem. My
jsne jáko téfuěř jedinl létalj e italskou
gumu Piret]i letošni výloby' kdežto ton.
tu.enti většino! na Pire]]i 2_3 roky skla.
dovanou, jež má při íáráčeni ,,na donz..
mnohem p\íulejŠi průběh troutjciho fuo.
mentu a je ce]koýě výkonnějši' Ka,dý Ýi'
že větš! výška je Y'dy předpokladefu výto-
nu - a právě t! náfu chyběh, stejné jako
v motorcvé karegorii. Jenže v kateg. c ně.
jaté to maxinun 

"qď€l.. 
kolettjv' kde,-

NÁ. nc,ús'ěšíólš| ř.'r.z6.m. lť| c.mý p}l
lIňá dl'|on. pl.l.tú zi 3. ňI9lo

lFj.kýň uí.t.n Ms. N! s'lEtu .ověcrý
r.plcz.ntsnt v.rbrcl(tl (U, v d$ovB!. . ň..!c.
té ě.!lcl) .l wE.ňÚ.

Do slaÍu do Dřemetu' U Roh|eny to bylo've 
lt', u Mu}ného ve ]v', u ČuÓd*l|k.

v I. kol € ' Nelze všal. ui tÍo íeúspěchy
ozíačn jednoaačně a školáďou chybu,
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vIr&ný wgk.n.ld Ám.rr.iíi R.tcha '. r.lB
b.žného ty!U.D'žl,.j rcdÓu.t da'ív. Koth.

lo ve wakefi€ldu !ám to poč.si nedoÝolilo'
výkony í€jlepšich doká^ji, že i za d&ých
podmin€k bylo možné zaléBt Plné maxi.
mum, a to piedevšim dokonarýD využi-
tim energie svazku vhodlou Ýrtultl 'jkoli
něilkou novou l.oncŤcl mode]u. To
je viděr také z roho,žcv.ozlétáýáoiav čeLe
poiaď isou astoupcny vše.hny znáúé

Podrobněji se k těmto a dalšim otázkám
ýdtime v tecldckém rozboru v přišlim

É r&'rl br. m.z|náro.líI

.u!l.! NsR r Švý..r!r.. vt.! v b.!ň;iol..
'ch mod.l.ch M' HlnkrE.n' e š!'(. '.t l

člsle' Jak jiŽ bylo řečeno, kolektiv Epre-
zentmtů i re.lak.e považuji 2a sÝou povin-
nost dÁt zisk.né ztuš€nosti k disloŽici
abychom našl letošni účasti ía Ms E!xi-

Lsošíi Ms by]o uavřeno v neděli 3'
záři společnou več.ři a sláýnostr'o rŤt'á.
šenlD ýýsledkú. JM. ze ýdce Édi' žc iak

''HoPP swisJ. voblí schněb.**ovi druzi
. í..ou 3| íovoP.ó.n.ho m i 9l rs 3větl

toro se&ili Eode]ářú.sloÍoÝcú, ok celé
Ms se odbylo bez rušivé přihody, v duchu
skutečného meŽjnárodniho liát€]stvi a Ei-
rové dfužby udi' Je to úsPěch rim větši' žé
.oDu tak bylo v zemi) kde ješlč ruozi }a-
ziÍúrové usiluji o řešeni včcl s pozice sl.
ly' stačilo všák vidět ovace sovčtskému
mjstru svěb ÁÝerjanovovj' abychoň zlskali
předstaw o tom, co si pťosd letečtí spor.
lovci z elého svčE m'sl! o budouciE

W*EEELD. DRUŽSTVA

' sssR 2553j 3' UsÁ 2592j'í' JÚs!!láÝi.
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]3' Rolí.M M'
5]' Mu'ný L'
5'l' Čund(lik l. ČssR

NoYÉ soUTĚzE
v.léiíá soutěžl kÍaj 0?) pořáďá LMK

Kopřivnice (E. Kahálek, Kopřivnice
688' o' N' Jičin), Kopřivnice 22, 10. 196| '

veřeiíá 3outěá trái ol, poiád.l LMK
KoIn (J' Nymš' sendÍažice 4l4j p. Ko-
lin), Kolin l7.9. l96lj větroíě' wake-

veřeiná souéž' krai 01' pořádá LMK
Kutná Hora (o. vyčicnb, Hlouška 439,
K. Hora)' zblaslavice 8' 10.1961] větroíě
A-1' A-2, motořové

veřóiúá šoutěžJ kŘj 02' potádá L^{K
qez' Usti (v' Kubeš' r. Máje 369, seŽ'
Ustl)' sez' Ustl l5. 1o. l96li větřorě
A-2 (ien pro krai 02), Wakeffeld, mo-

Podz|óíí 9outéž. krai 07. DoiadáL
LMK .Šumpclk (|, AínČarel.' vučulo.
E 4' suúpeÍk), sumperk 5' 11' l9ól;
větloíě A-2' waxetréld

ZMENY

veře'íá3outěž plo U.modely v cho-
mutově dne 3' 9' se n€konslaj LMK
chomutov uspořádal l. 10. 196l soutěž

ČTYŘDENNi souTřz v MosKvĚ

N! letišti v. P' čtalova Ý MoskÝé-Tu-
šinu sc ve dnech 22,--.26. stDn^ |éÍala
III' soutěž lct.c&ých nodelářť! a účasd
téméi všech letošnlch přebomíkú sssR.
souičž, spol€čnou pro volné i upoutané
noddy' uspořádál státn' ýýbor p.o letec.

v? úěnoikh zýiÍězi| př.bornik ^ noÝý
úisÚ světa A. Averjanovz Moskvy čásem
882 ýt' Pr€nývi , fudelech vakéféld
3i vybojoÝal moskeÝský ňodeliř inž' smir-
novj d.žitel přebornickélo titulu Kuz-
nin byl druhý. y ahrobatikých nodť
leth by) s 2659 b. pÍvnt !řeboÍntk inž'
siÍotkin, v tým€.h přebomikfuistr spor.
r!' inž. B' KÍasnoruskij z Kijeýa č*em
4,26,,. Rádieň řizdé fud.|' se s|^|! zá.
Iežitosti moskeÝstých modelářú Droždin.

v. Rá.hálsldi Mos&va

Inž. B' Kra,ú|uBhij (v|eu)

wítěžil fu flosk@ské ýutěži. tjnúh
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MIsTRovsTvÍ svĚTA
PoKoJovÝcH g
uooBrŮ tŽl
P.o LM R' G' Moulton' Londýn

Prhi dislrchNi 3v.b (Ms ) por'oiovÝch -q\ }^-r
E;d.lů bylo pořád.no podle' bl;d;ře 

- 
\'Er

5j'.:"'..*lť.'T"rŤ:fi.i!1Ti"."*i; B:poue 14 loutěžlclch z pču 3!átů'byla 'ic (/ |J-
veó a' neuvčikelrě vry8otá' vždy'polle.tnj < l.l
účastnlk dosahl času' ktery |€ téněř dvoi. \\ .'
ná3obný neŽ.sráv2iici čelióllovm'lý '.:. - }{

Jř pti zalét&dní s. okázalo, ž. v.lfii 8ilné bud. aí.Íiché
dfužstÝo, jež doshovalo časú de]šIch 30 Eilut. Naproti loou
dýoučlmé družstÝo Mad!.ska tozbito při doFavč 3vé úodely
á poue 3 v.lkýE úsilE 3e po.lařilo do zatÉjed itatú modeb
op..Ýit á zalétat' Ta}é Filové' Ánaličmé á Němci se přibl'žovď
hlaDici 30 minut a tak při zahájeoi startú v Deděli 3e ďctáýá]y

nfuobnÝ než stávaiiď č$koslovm5lÝ rc.
kord' K vynikajicim !Ťlmúm aopoliodo \G
jistč i Íúsů ttánl -.o;bhlý ha8ái p.o vo. 

--r

jďské Educholodě, Ýy@ký téněř 50r.
Každý sutčžlcl Ečl nárot na Íii oí.iálít starry' při nich'

byly dorclely Y'dy dk Pokusy o iedd let. P.o !ýlcdné pořá<!
s. počltal taždém! pÓuzé i.&ú í€ilepši stárt. Učelm toboto u8po-
iádánl bylo laloučit v r největšl mlře ÝliÝ ča9Úch haÝárí ňo.
deló o stěĎy a !řekážky Ý hlngáru. Avšat mi to nerTloučilo
tfuto nedostatek a prcto úi určité zkÍeslml !ý8lcd&Ú

D.tailni sníň.k Hacklinaerola ňodell
,nně n.ž jedakút zc lt.íif,u

4l4'20,'l výkm' tt.rý e až do télo doby zd]ál fÚtasdctý' byt uit!.
vo za klidoého á bezt€mictého oÝz.luši a jc 8kÚ.čně !ýl.ď@
mďjmál'i p.č]ivosti á tŇretických aalo,d t@lttuttérá' (tě)

Í'PLNÉ wsI.EDK{

s?o|a s udÓucifr družýu K@abkífi h lllěznéňu l.tu . s!ět@j |éhÓ|l]hdn MN Hachlíng.r
ýu|ěžkt Hlbiýinen skončil ' č@n 3I:02 ňií. joho ýdh'. J.ho ňoÍlel j. ?otaže1 fukilrt ý.h'ň

"|iktoflfléň, 
.ož j. nd lninhý dÓbie .idět

tuhé boi.. Při zalétá!"á!l v oedčIi dopoledné se podařilo i Mad}
Íům s opravcnýni Eodely pŤ€konat súvajicí m.dřské rekordy

Družstvo UsA si z.jistilo vltčzstvl p.akticky jiŽ Ý pNéE Rol.,
&dyž všicbni ieho čl€nové dosáhu í.bo překonali hranici 30 minut.
Gmové svazky byly při těchto lerech natáč6y asi na 2000 otoček.
Modely stoupÚ do jruimálni 'Ýš. ási 12 mjnut' pat asi 3 E1ú'
létály v. stejíé Úši' zbytek času 3*tupoÝaly a přistáÝaly pou.
s nětoli}a ulíky na sÝazku.

Běhqil dr]šich kol bylo mčřoo eltem 14letů n.d 30 minut,
coŽ Y prúměfu hÚená' že k.'dý třetí sltěžíí l€t tÍval déle než
% ho.Ulyl Póti očekÁváni byli DejÝětšíni soupeři merického
&užswa Fi'oÝé' když všicb.i tři zalétli časy přes 30 minut, činž
táté piekonali finské oárodíi f.toÍdy. smůlá s€ d!ž.la d.užst.v
ADglie a NsRj která !átiila též k favoritúm. Jejich modely pňstá.
vály většinou př.dčasíě na stěíá.lr húgálu ícbo piek{žkách
a n.u}áz.ly plĎý !Ýkon. N€jvlce tl'! byl lostižh dÍžitel eglického
'.ko.du Rm D!8p.! a Něm.c M. Hackring.!'

zvláště modeb háĎého t.oretiká Háctling.rt byly ve]Íni
přesně laPfacovány á zalétány s lTažitlrn všech trretických
zn.lo'd. Díů&ď toho je !oýý 'v&o!Ť rckor4 který }lac&lj!gé!
!'}.twřil po soutěži. Po dů}l.dnéň propoótáni a dčřeli }iÓuticl.
bo mom.trtu a letoýé Eiyky Prcbrásil .otiž Hackljngq !o 6outěá'
žc jeho fudel jé s.ho!@ leťu v trÝÁoí 45 miDut. Př* ncdúvěŤivé
úsě'Y (byl Ý soutěži předlGle<bl) !ožád.r Hac$ing.! o !rcbčoI
bdgáfr k potusu o překo!áDl svčmvého Ť€ko.du a .lo6Óh1 č$u

Pozn.nt.; Minulv r vtřiny v. Ýý!l.dcl.h Fou oddlw dsit..ld,
lytis&ý &. É a!oč'úY'r do Ú.l.d'ého Dot.dj.
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vňI( ŇBnozHoDU.'E
Jistě Dejsem iediný. kdo r.' po néko|úa|ete pre'láve \rJ|'l

k Bodelái9lé !.áLi' UJělá| jlen Io smozic|Ťé ŽftLJ UvaŽele
kvůli sobě i ldu}'úD Z okou' Jgou íeini í.d)onci J''ko ri, ! niňi'i
j!.m ia}o stejně srarý začúal pred zhrubá j0 |elr'

L.tos o dovolséna cháté Dm ledy opčl7Jo!dl me/i n.odcl;'ť'
PetÍ A Pávcl EuÁšové dokon.ili sotol. ! stdvili r-kJ(U sp(fire
P-705. B' \ý.nzcl a M' Rddvan opo\rh'l pry malo dů.ůlnou
vážEouasebevědoňě. € pugt l l i dos tav l ' y te| | 'ehovéuonc G 'unaJ
Baby. B!áťiMilfr a PeÚ Ko|en p'i(li UŽ , noroÝým KondoŤn
'a Alb8rMem' Když jlcm objol i s' síaÝneho s véllonim A-l
l ptiB'€ne' ktři j.šlě n€modelďi (nedosábnou po@lu Ía
grút)' od!ážíě jsú naEhl usloiádat soutčŽ' Kluci hned zvýšiii
t.mrb, byu puntičtáisty přcsÍ' a vedli takřka Ýědec|é hovory.

I íá jsm PÓtáhl svúj l4]etývětloň a oplavjl po meošjch lráváriich
dE v€Iké j'ňotoráky... Pál isme šli ná úisrni kopcček. Uprarili
isme d pon.kud sPortovnl prlvidl' - s každým fuÓdelem lólalo
nětol& soutěžicl.h' Nebyb to tedy rcguléhi so!těž, přesto jsne
3lahoÍně ý.yhla\iu vi|éz.' Ncnl d]lc2i|é, žc vV'ledky neby|'
slahé. Hlavni ie !kut.čno{, žc i{he se .,.Ietli..'do dobré pJuy
. dohodli ísme se, že bud6e píácovat i létat společně' co na toň,
žc Pm|rnu je o člyřjct lct vle než losledniru?

A' RqUBIČEK' Praha

TltÁnzIsTollovÍ
PŘUÍIÍAÓ

zhaL1lil b "uud|uh Hubat Kdúna z. vs.rhg (ohruda 1939)
?odk !2aru ?řijifrače Mv|/s,4!šak s. u,ěhou bsru?u, hd. ?fužil
dékÚÓ,|., IP2B' Pb 'a?ojeni si s. Kaúna zho.o,íl a:natéf'h,
destičku s ?loš,Úni s?Óji' Píiihač,ru.4k t. ?ři na?ětl 15 y' R.l.
jé ,laló' polaúo.ajlé, |e4ěž al!'tn| ýý|ob},

Hacnrt! ,řij',lače: žhfueii 1,1 yl50 fuA; drcda.ó batéfic
2 l 9 v |do |ddio?ííjihače T 60);,óha zd|ojú 135 3; Úáha přijífu.
ťé ?0g! ťÓzhěry 5a x u fr'a'

Poz!ámka redakce: bolužel jsme se íedozýěděli, zd. byl
pii)im!č použit v nějakém modelu á jak sc osvědčil.

I}UDE YÁs zÁJÍitfATlt'|l.třov.tv' Rrkolská Přo R/c mode|'
(l, Př*tože ktošni dloul]úlní ,1i:l.rt

st.ú RdhrÚha pfu Rlc nod.b] označi| ča!Ó-
?i' Mod.Il'prřt iaho ',boj .,ři]'adnini síl(.
ňi.,' pohu1 jd. o ?očasi s ,ztr až 10 ,,k
a de!t&n' p,še zá|olcň o značnén technnkčh
4 bt@én ?okroku prori L 1960.

z 1 1 účd'níbú .é ltidě I' - lhékahól@é
ňÓtar@é frÓda|, - ,ísha! ,niÚdsAj tnu|
KBtnď s /u77 bady 'e &ros kni. Pouli!
elolfaazú|of@é pnéuhdri.ké aparulurý a
dod2lu.|a!n| haný|akk' Druhý b|l A,Ery|
s 2979b' ?ř.d d|. s|igbtd s 2652b. obsah
fub|n l úb |řidě br! 5'74 až 7'37 uň'
?řaIód@I, je.In@.,]c.' v'b@o,dče b'l' O.-
fuě' sé|i@é' h]@nž iá"aké. P|nhěrnj !ěk

ye nídě I. - k.Inakdnll@é frato|eé
ndel' - nitězil z 51 'oť|ěžkhh dt. K|aur
,o|t.m l4ll bod|,. L.tal sé znónos ''BicÉi.
D.!,ou,, (tiz LM 211960). D|uhj inž.
Ne|bdkf z|'kdl 1175 b., n.tt i"ž. D,k|.
b@h.t 1132 b. y!i.h"i účo'tnici p/o"edli
,zhhden t. ,1á!,ě ba .anu poč^i ýn
i..I.n I.t' dž ňarhé PašhodíIo. Př..lódal!
shi@é fuhn.cké d?LÍarÚ' a nobry 2'5 ccfr '
krÓně 5 l|utnl.h kr"st|ukc., b'l, flodal,
pÓs|d!d, po.Il. .lddných pló,ú. Prúhěrnj
.ěh nčaýníhů 36 l.t' n.j,naa!, 15 l.r' Éj'

Iv' tř,dd - iédúkanálooé aě|fu|ě - sou.
ýř.di|d 31 'outěži.|ch ý ?|1ú,,ěÚém !čhu
34 ].t' fuida.lší 10 let' aej.tatll 45. Tahé
zd. brlr o naptoýé !ěďn.ě sétío!é něhecké
aparatulr 4 hod.b) pÓdk !'dÓnjch ?Iá,ú.
výn..!hr: 1 , Ahft,lk| 2527 i 2. ínž. Dtbl'
buh2r 1940;3. Hauptqdd l8l3 b tsou t

. (po Podlc Žahr.ničniho tisku pt!
pravuj' Fnrové noýý návlL na změnu
meznrárodnich p.avidel Pro volné léta-
j'ci frocery' Mo,o|dé fuÓ|l.U: fu^x'
obsah motoru 1,5 .cm, omezei chodu
na 15 ýt'' zarižcnl500 gna 1 cfr obsa-
hu motoru' lýa*é'éld: celkoÝá váhá
300 g, ýáha svazku 40 g. ,4-,r celková
váha 550 g'
. (ld) v NsR 'e zÓ.|ódi 4o1|, bá|o.!ní
hatéeÓ|ié týl,Ó!,.h fuodelů ' úotÓren
5 ďn' Dal!, ch.řahktiýihr: ob!.h?ali-
Úoýé n4dťže 30 an; fuinálni |.toaó
!áha 800 8; fr ' 

"išha 
lru?u 100 aa

ňi,' šiíka 50 hn' frífi' plocha ?úř.zu
tfu?a 39 cnř' Modery lé|aj| 15a okfuhú

. (la) ve spojených státech bylo a-
loželo sd.uŽeni modclářú' stlÝějicjch
vrtllnitrý pod !ázvo AMHS (Ame.!
can Model Hcli@pteť socicty)' Jeho
p.og:@.m je šiťo&á propagace této ka.
tegorie' zvláště na púdě FÁI.
. (ijš) Kalifa ý| hodélúři ?Ú drcil,il
s úIjni nÚto|)] co' Ta De 2'5 ďn
(!i' LM 9|6|) za 9'8 ar' ýýškr 180 n'
tÓž i be. tennik' .nafraú ,éhěi jisré
ňaxiftuh. 7soý.li zptá.), pruldi.é'
ukóži o|šefi lePťú qřiiti sostěže.
. G) v Ai g]ii jsou fuodcláři s!ále častčij
pro!ás].dováni z' to, že .!ší hlukm
svých mÓrorů veřejný klid. víobci
prct. již tonkJétně počita'i 9 tim' žc
tl@ičc !ýfuků budor sou.ástj Ďovýcb

. (sfr) Itabhi |et.ckj čas@is A|li 4d@.
fuzňrcžil íad, těch, j.ž píanhujI , LM
ýa.eb"i Plán} na čs. ,ho|!é|'. Přin6! po.
dtobÍ' Ljhfěs A'1 ''TÓfulk,. Ř,nýtukcé
R' Metze a . ho,hdtáří néšctřl chÚdlau

. (p0 Firúa Rottluff. ' BÉm Uv.dl.
oa l.h noÝý d.uh tlmiút chvěnl p.o
v&ši mÓdeláiské motory' předeýšlrn
pro R/c modely' Jdc o miniáturni
gúové silenrbloky' ktcré se Piesně
podobajÍ tčm, n, nichŽ je uloŽ.n napi'
motor ojí|ch osobnlch vozi| skodá
octavh' výslcdly jso! p.ý velrni dob.é,
což ostahč potitzuietéž s' v.wetieer
bc. z LMK Praha óJ kte.ý iú podobné
uložcní zkouši déle amaiéBky f,! sÝém

. kn) Korcan laa !)šlÓ ! Po^ku
híffiřádné čislo ]ýto.!alaÚa> la@ané
j." Í1oLIeIún balon,i' cd,é náood:ý na
bolon! s tepl'ú .du.]nh 'toji 2a to'
ab]) si ?ublikati opatiili i záiencí u n&
(n?jlé?. !ýhťkou ! ?rkkýňi soudruhJ)).
Zhiněné č^la ̂ 4od.|a/za aepatři do |ot.
196I a ?|odó"ó ý rtlóš| .a 2 '50 zlo,'ch.

. (la) ItaI&i nodelúii s € snaži zGkatnový
dorost pro karcsorie r,rchlosrnich mo-
delÓ. začiÍ.ii poiádat áÝody Pro mo.
d.ly zvané ,'Prcto+peed.. G'iz LM
8/61)' Předpokládaji' že t'1o iibiýé
a Í'Ýchlé polomákety přilákaji dogr4ek
modelářů' aby 2 ni.h bylo možío vy.
bÍa! noÝé záÝodnikypro fuénč Přitažli'
vé rychLoml tát.goíic,
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oknžnI pil. a uávřený bo.nl stojinou'
PomÓúý Žadni íosnik má prúřeŽ 3'5 x 2
lú a v koi€íové čáýi třidla je v délce
l00 |@ též skiiňoÚ. olvory v nosnlclch
sloužt k @leenl púlet klidla íá struny
uložsé v pyloíu. PlofiIovaná náběžíá

h.an!' nrí prúieŽ 7 1 ? tm, tterý se
v ,!uštch., zmcnšuje' odtoková h.e. p.ú.
řczu 2j?7 !3 mm se v ]'uších..rovněž zu.
žuje. Tloušfka žcber je l,2 lm, ! výiinkou
prvého t d.ubého o d, 2,4 mm. Koíenové
žcbrc ie Žcsjlcno cl.ktÍoloÝým ple.hm
o,5 llfi' zajišlujicifu spolehlivé ulÓžei
st.unj na něž se !.řidlo nasazuje' Koien
kříďa je por.žeí balso! ltm a l.aPrÓnú
(obdoba silonu)' spoje ,,ušl.. s vnitiíi
části křldla jsou zajištěny u b]áÝliho !oý
.cu elcktÍonovýn plechem l,2 mm'
u zadniho nosnlku' náběžné a odtokové h.a.
ny pak celuloidcm t mm' Křid]o j. pot..
ženo Mik.laltou a lakováno dvlkfát zá.
kl.dnim á jednou kryclm lalcm. Koslfa
váži 44 g' hotoÝé křidlo plt 60 g.

vodoíovná ocásni plocha (voP) ie
.eiobabová a láži lo g' Náběžná hráE ie
Ý úisté opčrty uProsrřed zesílena bukem'
Háčky detcrfu]isátoru jso! elektrcnové'
Do spodniho je z*roubovár stlvěci šroub
M lé, opiEjici se hláÝou o elektŇnovou
opě.ku U.prcdlu' piilepenou pod odto.
kovou h.anu YodoroÍné o.asni plochy (viz
detail v')' voP je lotažena kordmsáto.
rovým papirem (nepre!árcvaným)'

Dvoudihý Írup ňá předít část z du.
nlové trubky o vnějšim prúměfu 26 mm
a doušice stěíy 0'3 tú (Ýáž1 34 g).
Přední !řepážka (viz detail r.) i zadnl
(viz dctail IIL) iso! z elekqonu r ieu
'i'lelcny na dé]ce 5 lrD' Uplná př..lnl
část trupu váži 40 g' ocasnl ěást tfupu je
slcpená ze dvÓu vrsreý balsy d. l ']m.
Tloušťka stěny se zmcíšujcze 2 'M vPře-
du D! 1 tm na konci trup!' Ttubl.Á zadnl
částjtrlpu se v}Íobi nakuže]oýitéfu tmuj
balsá sc !řcd olr!'bánim změkči nmoč.-
nim v horké vodě' Přepážky rozebirátet.
néhospoj€ trupu jsou elekt.onoÝé. zadíi
&ý trupu ýčetně svjgIé ocasni plochy vážI
25 g' vábá celého t.upu ie ó5 g.

Pii spojováni sc obě části trup! sešrcu.
buii závitoýým spojem Da doraz a Žaiisti se
pod Žadni k]adto! oc.lolou Žávláčkou
í 0'8 tm (viŽ detail Iu.). Uložná plošiíká
pod voP je balsová o iozněfech 3 Y l5 x 3o
nn' Dctcmalis{orová Ópělká ie z ocelo.
vého d!áru 1 l mm (vizdetail Iv').

zák]ád pylonu ie elekronový (váhá '
g)' ocelové struny pro upďněd Lřidlá
(',2 nmv!řcdu aB l,8 tm v,adu) jsou

'r_
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M0DEL s GUMovÝM svAzKEM @
(ijs) Iný hrď softt@shého úrdeló|'hého hl,bu Á' M. ŠNha, ,áň nab,dl h 4.řejně,n

'vůj lelÓšni rs.ědčcný hr.bl |!pu |yakefeld' Dopofuěei.ne kj ?ozo|noýi nďich fla.uóřn
.einéna ?|otÓ' žé ho.I.|ý!1ihóřadou?nlo.ltkh !ďni ,djtň@jch honýfuk.n'ch pfukn a
kon.e?ce je fuiúořódaě d.to.!,nahíck! čistá'

cdh@'n ?oýti,n ý nodél sA-61 ?odobá ňo.].|nn daltkh předa|ch '@ětskj.h úodť
1ář|i, jež znófre z ?osl.dnich Iét a liděli j'ň. i. též na l.tÓšnlh hitf@,tli s"ě|d b NsR.
Můžehe lu již frI@it o ''ýÚětlhé lkok,, pro fuod,I, wdk.,Ýld' jej,ňž r,pick,n ,nakm je
,íedýšin k.]a|! tlup, !ětši,a4 ' k@ovou ?ředn| č6t,' b.2?.č,ě o.IoláÚajici ýři ?ras|.iut,

vý,fÓba fiodelu sA.61 je ooleh oe|ní nórow a a,ždífujé s|fujní zařiz.ni. Jd4 předdš,n
ó enhÓslěnn' tfup' kk4 sé zhot@tj. z běžn| duldl@é l.t.cké nubhr soBtužd,fl a b|ou.
šei,fu ,a |t,u' &,le pak j.l. o hlfui.i. Př.'lo ašah 'oÚ!!fl.' že í u nás s. najdou nodelóři
yhopni 2llódnout tak@ou p|ácí.

Na křídlo použil 8o'stÚkté! jalrc zá.
t]adíiho toístrukčíiho matériálu husté
bllsy (/ : o,2 3/cm3)' Pie.lDi l ávni nosílk
je skřiňový, prcněnného prúřea (u to-
ř €!e 6x5,5 mm)' TvořI icj lipoť prc-
Rl tvaru U (ó l3,5 mm)' v''fťézowý Da

s$taaéaá ko't|a fuod.Iu Uloždli'iode|u u s?eciálh i tazh|ádací |?rubici

E
Střední ž.bro kiíllk |odelu 
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Ý€ gďedu ohnuty k upcvnčni do slouptů
pylonu' v ohybu jsou onotány mětkým
d.item a g!ájeĎy. centroplán 'l Pylonu
i€ babový. výška pylonu od hrany trupu
do o9 ávěsných stfun je 2? tlm' Hotový
pylon vážl 14 g - Ýiz detail u.

vÍtulové lbty jsou z hu6lé balsý
('] : 0,32). Koře! listu je Ž bebusu
o 5 lm' v délce 50 jm kliíovitč a!uš.
těíého do listu a zlePúého lepidler ds.
hu našehÓ Epory l2o0. Listy jsu potaže.
!y Mjkelotou, !a náběžĎé . odtokové
bJmě j € nalep@ tenká !ii. J €den tist
váži 8 3. vrtule má p.úmě! 580 tM á sto!.
páni ó60 tml nejÝětšl šlika listu 'é 54 tm.

Gumový svaz.t je z 28 páskú gumy
PiÉlli ]: l |m, lMotáných M dvojitou
délku. Při vkládání do tfupu se !@ek
přcložI á Mtočmifu uprav1fu délku odpo-

sEsTAvA vRTULo}É HLAVICE

Konslakce Ýltulové hlavy je zicjfuá
z podrobného výt.csu. Tlto blavice ýyíiká
pemostl a pťovozni spolehlivosti a piitom
ýáž1 jen 25 c' objíÍIky koieíů ]istú isou
uložoy s miíinÁlni vůli á tvárovmy rat'
žé se listy sk!ápěji do vodoro!úé polohyl
naznačené ý lohjedu',Á..sestávymodelu'
HlaÝic. je opatřeía dýěm! šlouby M 2,
jež slouží k potiebnéhu nasraveni skionu
osy v.tule. v tfupu se l avice Žajišťuie
šrcubem M 2. kÉrý se Do nabčeni svazku
, nasazeoj hra, i.c;Dro; p'nt!hnc : l

;l['JJ'^:"-'r'fu.#Z
Kd,ž ýeh |řed hb, :ho,'ýíuÓld! p|o

ýoj. fiadelóře z hraužku ,rual ''Alrcý,,
',iz LM 11]1957)'M|lšil jsen''iah ulklc|l
&aěchů tdto 

"|odď 
do!áh".' 3.lihDž laal

Ílobře iejea flán' ale n"oha chlapcú z dol.
škh h|oužk|,, 'iný|i i,"e ?ohručout u
!ýoji A-j.dl.íčk! ,jhohnčji,' Trh bziikla
!ýojoýá í.dd, jaj!ž ?os]edn, čláÚek - De
LÚe. Př.dkll,náfue k posoúzaii a ý,ÓLl
i h potěš.nl, fu'hofuetýli ý ji?osban'

Buaete s. ňožfu' di,it, še dýíejňujent
|dk nóíočhj xúdel plo jýhio1,. K úo ''ýá.
točfuýí,, hi d@olte dkolik slot: v ,aleB
hfo!žk" iýu cadoci .é ?' a 8' nídý zDs.

"ebo 
|řúi nod.U .nb.c' a ,o ! dobféh| ?|o'

ledení h Óbaustfanaé spÓhajaoýi.
yúbec !é dofrfii.áJ".' že děló"É ch,bu'

haJž juniory ?o ?oýa,eni !kal''í Á.1 fiut'ne
do hafuBo|ie A-2. P|oč h) tno d,la?ci ié'
nohlí z|i'tat u Á-1! ze Ni,a]i so|těže?
Tah jíd je u.|ělejne! Iistě b! ,o neb'l ?ro'
blén' úd'ť , jinjch .e"lich je tÓ b':ná
!ěc. Ma]j nÓdél Á1 núže c ape lépe

zuládnÓlt n.ž A-2, i hd} ne?o?l|ófl. o !ah|
jsfr. sí aaěřili, žé i s A.d,ojkú si .fučnějí|
chla,ci ?orad|. Dobř. úňe, že ,dto ?o-
z"áfrka vyoló ň@hd. odpot, nebo. ió.o|'
ia ulbudruh! fudélu se n,4,' P@ažLi.
|ed' naši A-jédníčhu zd PdÚ přispě..h do
,1bhdsé ' |in' ž. nabizifi. ho.Iélóřúfr a,'
,ho1!šený' 'pol.nli!ý ! jédnodu.hý hadé|
pfu badoa.i soutěže. I o Jih,furc,shéd
hruji jih p|o ,,|o hakeoni klo' přibudé.

Bivá fl'É.n ýOéý u a.řéjňdaného
hodell ú'pěch!, z oětlich soutěž| to i. |i'pě.h
ia nezíÉIubfué loutěži ad Médlónkó.h
, B|ně' kde jedíný t.hd' a.hplář D. Lge
obýdil ?fué n,lto a. ,',nn.' d.ltiÚén
počasí |4ýn 397 

"t.řín. 
s ?ozr|ějríňí šes|i

ftad.l' toho|o rypd stdfl@ali iaši éh|dpci
! B tnla!ě' hdé sie fud.l alkÓny nez,btal
?o.d1ť' ak Úí|t' dopru.4 na.?ěr ! l.|óni
be. aóhfadn,ch noílel1n za.inilr pniněh|é
sou.r!. (soutěž A.1 b'la a Bfuthleě pře.
te|aft') Na vše.h ni'téch' hd. jýe !. s De
Lu,e uká.ali' b'lo ňnoho zójdcn o !M.
leb i pláfi. I jifu 'ýeř.jňn|n !,hoý,jefu..

s6ta.aó 
"ttula!á 

hlatic.

vi.lajlcl vŽdáIenosti mezi ávěsnými klad-
ťáEi. sBzet Mesé 475 otoček a rŤáčl se
9 uvedenou vrtu]i ?8 mďin.

Letová ýána Eodelu ŠÁ.ó1 je 24o g'
zl beŽtermických Podmínek do*huje
časú 2,4o" až 250"' Pro r!Úsport a ulo.
žení modelu si sÓu.Luh sachat vyicšil
speciáltú l.hkou rczklád.ct kíabjci o !o2-
měKh 220 x 3(x) l 700 mm'

Lsrecrv Moonl'lt 227
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POPIS,rDE LIIXE..

Trup sestavujeme v šabloně. Základem
je překližková }úavice tl. 4 mm a dva
smrkové nosníky 4 x 4, které tvoří rám.
Stavebně nríročnější ie proti modelu
Aurea startovaci háček' zhotovený z du.
ralového plechu l,5 mm. Je otočně upev-
něn ve.dvou překližkoqých detailech, na.
lepenýclr na vgřez v hlaůci. Balsový potah
hlavice je nutno v těchto místech zevnitř
vybrat.

Hlavicipotáhneme balsou 3mm až k prv-
ní stojině v trupu za kříďem, zbytek
trupu pak balsou 2 mm. Balsová prkénka
spojlme úkosem alespoň l0 mm ďouhým.
Použili jsme na potah hlavice s úspěchem
také tvrdé balsy z bedniček od kokosové
moučky a na zadní část topolové dýhy
2r4mm.

V místě na výkrese označeném přilepíme
okrajové profily a teprve potom vyříznerne
otvor pro spojovací jazyk kříďa.

Do komory v hlavici předběžně nasype-
me tolik co možná nejmenších broků' aby
těžiště bylo asi v 50olo hloubky křídla.
(Hotový model má mít těŽišté v 62%.)

Vněiší úprava trupu:

l. Po zhotovení a zaschnutí hladce pře-
brousíme jemným skelným papírem.

2. Dvakrát tmelíme směsí dětského zá-
s1'pu ,,Sypsi.. a nitrolaku, po zaschnutí
znovu přebrousíme nejiemněiším papírem.

3. Lakuieme dvakrát barevn1im nitro.
lakem. Prvý nátěr musí řádně zaschnout.
Pak přebrousírne brusným papírem ,,pod

vodu.., lakujeme po druhé, jemně zabrou-
síme a vyleštíme.

Svislá ocasní plocha urá horď i dolní
část z tvrdšl balsy 3 mm. Směrové kor-
miďo přilepíme proužky silonové tka-
niny (zbytky punčoch apod.). Pohyb smě.
rového kormiďa vymezují dorazy z ocelo-
véhodrátu s Lrnm.

Kříďo ie dělené a nasouvá se na jazyk
z duralového plechu tloušťky l,5_2 mm.

Po vyřezání překližkových žeber b a c
vložíme mezi ně potřebný počet topolo-
vých destiček tloušťky 1,2 mm a společně
opracujeme rašplí do tvaru profilů. Mezi
profily e a f vložíme dvakrát po 6 ks bď-
soqých prkének tl. l'2 mm a rovněž rašplí
a jemným pilnlkem je opracuieme spo.
lečně. Tento způsob výroby žeber je sice
poněkud hrubší a méně přesný, ale pro
daný účel plně vyhovuje.

Hlavní nosďk je ze dvou lišť 4 x 2 mm'
v lomu křiďa jej přerušíme a nalepíme na
výkližek z přektižky dvakrát 1,5 mm.
I(říďo sestavíme nejlépe v šabloně. Dia-
gonální výztuhy mezi žebry uděláme
z proužků topolové dýhy nebo balsy
0,8x2 mm. Balsové výplně mezi žebry
pro zasouvání spoiovacího jazyku vkládá-
me až do hotového kříďa. Jazyk pozorně
přizpůsobíme obroušením.

Vodorovná ocašní plocha má shod-
nou stavbu s kříďem. Žebra VoP rovněž
i4terpolujeme rašplí. Bambusový kolík pro
determalisátor zalepíme do proříznutého
potahu.

Na potah ie nejlepší tenký modelspan,
postačí však v nouzi i jiný kvaliměiší tenký

papii. Již u modelu Aurea jsem psal, že
potah je vysvědčením modeláře - dejte si
tedy na něm záležet, dobře lakujte impreg-
načním lakem!

Zalétáváníz Správná poloha těžiště
modelu je v ó2o/o hloubky kříďa od náběž.
né hrany. Takto vyvážený model pak iiž
za|étáváme jen podklldáním výškovky
a seřizovánlm kruhů tak ďouho, až létá
poďe našeho přint. Za|étáváme ásadně
jen několika hody z rul1y a pokračujeme
vleky na šňůře' zpočátku krátké' později
na plných 50 metrů.

Model dosahuie za klidu časů kolem
2 minut, v terrnickém ,,komínu.. se velmi
snadno usaď a lehce získává,,maxiÍňum'...

Jaromír HRUBÝ, Brno

MoDELÁŘÚM, kteří jsou členy Svaz-
armu a chtějí model hned stavět, poskytne
redakce bezplatnou službu. Bezplamou
v tom smyslu, že z výkresu zmenšeného
na prostřední dvoustranu dáme zhotovit
planografické kopie ve skutečné velikosti
(formát A1) a zašlerne je poštou. Pořizo.
vaci cena jedné kopie je 3,50 Kčs, obal
a poštovné jsou započítány. Plaťte předem
pošt' poukázkou na peníze typu ,,C.. na
adresu: Redakce LM, Lublaňská 57,
Praha 2. D.ozadu na-poukázku napište ještě
jednou HULKOVYM písmem svou úpl-
nou adresu' Neposílejte víc peněz za kopii,
tím vyřtzení neurychlíte - naopak' protože
navíc vám musíme přeplatek vracetl
Vyřízení trvá nejméně 3 týdny. objednáv-
ky výkresu ,,DE LtIxE.. přijímáme do
3l. říina 196l. Později došlé nevyříďmel

>( X X X X >( X X X >( >( >( X >( X X X >( X

Zku  s t e : I( Ř Ížov Ý
BUTTNBANG

(m) Čas od čav se nás některý ětenář ptá, jak lze zhotooit bume.
rang, o němž se někde dočetl jako o býaalé létajíct zbrani ilomorodců
a Austrdlii. Nemohli jsme uspokojioě odpoaědět, protože jednak jsme
nmašli nikoho' kdo by s tím měl u nás zkušenost, jednak klasický
bwnerang ae toaru rozeořené podkooy je z oelmi houžegnatého a těž-
kého dřezla a tuťIíž je to nebezpečnó oěc.

Křížoaý bumerang, který přetiskujeme z bratrského polshého
Modelarza je značně j ednndušší. Jak oidíte z obrdzku, sestdoá ze doou
stejných dřezlěný ch lopatek se symetrickým profilem spojených lepidlem
a středoaým količkem do taaru kříže. Hotwé lopatky jsou od polooiny
rozpět, prohnuty nad pdrou nebo nad plamnem ilo z)zepět, 25 mm.
Je ilůležité' aby ozepětí bylo na ošech čtyřech ramenech přemě
stejné, stejně tak záleží na přesně stejné tlottšťce a hmotě lopatek
(oyaóžení).

Jako materiól se hodí olše' lípa,jasan,tordibalsa a jiné neštípajtcí
se dřello, Vybroušené a oyhlazené dřjn:o je ohodné napusit imprqnač-
ním lakem.

Bumerang uchopíme za konec jednoho ,,kř!dla,, a prudce jej orháme
proti gětru, a to zlodorooně nebo lépe mirně šikmo h zemi. Podle
náčrtku dole mó letět o první fázi při zemi, pak plynule suupti,
na orcholu dróhy se otoěÍ a stejným zplkobem se tlrací h místu startu.
Přistdoó jako vrtulnik při autorotaci, Vyžaduje oašem značný
cvik, mó-li se bumerang oracet ?řlmo do ruk3t.
. V zahraničí jsou pořádány zóoodg, při nichž sehodtutl přesnost
letu na cíl' oýška a azddlenost. |istě by to šlo zkusit i u nás, PoZoR
lEN NA PORANENI OBLICBJE A NA OKNA!

230 LETE.KÝ M.DELÁŘ



M l sTR oysTrÍ Ra M U N s KÉ LI D o vÉ RE PU B LI Kt
Do zóÚb.čného hrla letošAl tMuBŘé .elo'tótnl soutěže 'e p|óboj@alo 60 ňod.|ářú

ý 6 kategÓflch' sau|ěž se hoíald !. ,\áfuéfi h snéf, nfi.eftítnln frěýě IÁí; u?outazé
nod.|' .d. léta|! fu n@ě a,bud@an| a d,bř. a'b@ené ýai@a., d|ó2.' 1.riinýn naloýať
heň .lobře PřiPrc..ného ?odniÉu b'lo nz?řizniÚé chladi. počan' Ébté !'dtžélo ?o @l, ?fri-
běh' Př.ýÓ ý pod'6lo i nžholíko n@'ft fu|dd'ň ho.klóřúh ?|o'adn ý do c,le.lledného

Př.dn, d@he, db,.h ý ván ,ř.dý@il: 1fréno dé Hií|t oxó'
pmIe$" školý' spÓÚ@Í di'||' Deél rrbů ]tea ..drucin spo|fu
k!..héh! no.télóřlÍ1Á Pidnsh.ho palfu.' 22 fuhú <e sabýýái
nod.Iói'Ian' ?i..ŘtÁI. i"éú brl zefuÉýh ruhďd,|hd a ýiě..ú
RunMka' s.ý rchnjkn abddkn ya!.ho 1'dahI.h. čd|oýifu'

M.l ien phl..itoý ph h?.i,ú|odIkh soutěžkh Ix ^4osŘě -
1957' o chaú@ě 1959) ý 'e,wj'ni.í s VošIfr sry/alúó nntr.Ú
sounra,ffi madnnnd Hájkén'od něhož . jah ,e 'túik, ,.chníché'
tah 'pÓnNní. j@ 'e,fuoho p,učil.

. Mé hl.wú ha,éeótie j'o/: no.r|@é,gu@é a ?ohoj@é mdélr.
V 3M@é haÉeo|ii , roh* 1959 a 1961 jšeú b'l co oitěz Runffiia,
! obou 'ourěž|ch dosáhl j'efu 900 bod,' y ^oto/@é Éat.gořii (floj.
n.jhl@něj!, jseh b'I 4krót č]da run$kého dfuž'ilc. LetÓs'

y,tě'ný tJ,n Bded.É-R,ikosi

N@á 'fun. .nóha,fu U.úod.U , lúí

ctě|,ó tedaŘNe čawisu,'letechý modeLiř|t

lR6u.w2EŠ

ÝÝsLEDKy

a yBTRONt T-2: 1.Gnni D.,r\i313; 2.

.IVAKEFIELD:

s!',t P. Tttvir. 754; 3. Pwia s., Rrhz*'

. RycELosTNl U MoDELy 2,5 .ú:1'
Ráhdi 7:'' cM 111J 2. Pwn. E' |žrc)' Bnka.
rtý lJ6;3' M4|ď v.Ioli I27 k'nlh.

. ÁKR9BATB: !. ciňa c., o|dd.c 1065' 2'
An 3 c., T4u-M. '631 3- Croiruotu C.,

. rÝ y: 1- B.n.&|-Róhri, ct,i 6,36,,1 2'
G.qďcřRak' Il'i 3,27"; l' Plia-cflioua.

N.j|bÚěšnžjšíh účutnihd frb|r@'tot b,I znónÚ dod.lář a rcpEzdtant ouo HiÍšr
' Tíry| MÚes' ýnž .Iokó.d| z.nú.i| ae dlou kdtecoi|ch. shadod okol@ýl téhěř souč^nž
se.?/á!ou o dis||@ýat' htero* zdldl da s?ollp|eoýníh ňisn 'paÚa srejan B.neÍleh,
do'tali ifu.IÓ,ís také ?ř,ho od soldfuh4 Hi4šta. J. t.k ňili 4 navic od bjaalého h|ajana'
že jfie fuod!|dlí zLřadn z nlho 

"iňotek' 
a ro t.k'j.k byl dopís fu?sán. Md|é .jhte'y obou

lnézaých ho.un fu&uhc Hinštd ?ipojujeh. hvd' Bú{F|i .ájd i o ?odfubn' ý'kies
|Yahďwldu' ,dřdd|fre jej ?ozději fu p|dtředni dvoÁkanu' Č.kófu, že náfr ětnáři sděl|

- suptR MAESTRU-
|lRóu'||LREt

třebd ř.ú úu fuú nab' zěis.Áhdlnt notr|, fuilě.i] jseú 78e

. . . Dopotučuji Yád pI,1, flého cufr@ého hrd.Iu (,lzí,|hÓ 1 : 1 ) ,
! h'.Únžto fuod.].b ied bll 2k|ót t,tě.e4 Rbnansha ' 900 bod'.

Přiloždě '6ilóh 9é| ?odob.n.k a někÓlik ,.gdtiln baffulich
Í|ňů ňjch ztóhlrh ěs. ÉMródú' k,.té i.h jó a\bl.sÉl nd dfu?.
ské solrěži d chdúně. Pfasin - 4)to ýo.!ob.nk' a flh' ko uilé
.,poninh') @..Id'ň sou.Iruhún.I.ručni'

Te^to d.?isne jó p|ri ftbo| ió bÓhuž.I tésh! naÚ|fu,ta ?'še Úůj
o|ec Hínlt JoýÍ' nd|o..f 189l a Bučďitich na MoruOě' 4 žik zde
a RMÚsk|již Ód |oku 1906 a hud.bfiík (iyfii člén ýó|n| Ílhd rnie
ý 7iryu M|t.s) ' vz.!ó|énějšl,říbuzní jéš,| žíji na Mo|@ě o doui1ú,
ž. ý ní snad j.díou ?rd!ř1 pazna, roainou .laý hého otď ' ru h|óť
nou zéfu' o nlž jýn talih h.zÉ.ho n'š.|'

v Óč.kó.ánt brzÉ. odp@ědí Einlt ottó

N. B' 1,i:, oi.r ňého s}ú4 ottó Eínlta pfusln Í.dahci ?roňiňte
ňi' b''k'|bli ý flějaká Fqa|ichó an.bÓ shlodaklshó chlba -
néb ú! diou' žé po 55lérl ,z.Ióldoýi aaalé fié.laýi i.kě tak

Též po.]o|'kóú,.. kihd. Ph loutěž|ch' hk|ých Ý 2nčb|lil núJ
sla úd fupldfu jéhó 'pú"né inlno - vú1\ psoli H|ú|. anebo
Ri,tz. Hink 1o'eJ ot*

r-grpcrY MoperÁn 23í



.outěže

,,| | |. PoDRADSKÁ A.2"
Už po t.ed laz uAloriadal I.!tK Ý Po.

pr.d. 3úťaž Ýetrcňov A.2' tohto loku dň*
13. 8. na l.tisku Tatly. z p.ihlás€nj'cb
?ó .tutoÝalo 59 pretet&ov ]uhoč.ského'
Juhomořlls}ého, severoňo.vstého, zá.
p.doíoý€nského, sÍredoslovúskélrc a
východosloýelstého l.!aja' súťažiaci li..
t8u a mieebo v.tra a tt.ždá; no i aa-
pti.t tomu doďahli nicttoÍl petných
Ú3].dkoý. Prý.nstw si zisral blpročný
fujlter slovén9&á v. Pátá}'

\YSLBDKY
l' v. PátÁk' P@lnok 792j 2. v' olšák'

Gottýaldov ?óJi 3' E. HudákJ Popra.t
737; 4, B. Lffiu, Nitra 9696; 5. E.
Buň}!, N. Jičín ó95 get'

Dtuž't!á: I. LMK P€zinok 2010j
2. L]vlK Gottýa]dov t958j 3' I-'tK Po.

,,||' RANÁ"
Tuto djuhou vďéiDou 9ou!čž na l€lišú

P€ná u LoÚ v íeděÍ 20. 8. zaiiltjl 'ořa.
d.t€lsky LMK Mos; ředitcleú byl J'
Jonáš' soutčž bylá dobř. pijpÍávenE'
Př€d zlbáiedE a námátkoÝě běheú sou!ě'
že &ontrcloý'li fÚkcioíáři déltu staÍo-
vlcich šňfu, legiti@e . liene. Počasl:
oblačno, ob&s déšť' vitf do 5 m/!Ť.

!'YSLEDKY
vhrcně Á.2 |i4 orc I. ýýk' třldu):

l' o' Prccházka (o4).9oo; 2' k' Čtmik
(04) 776;3' L' (uba (1D 737;4' J. Hůlká
(04) 73l; 5. E' Beuo (04) 689 vt. . soutč.

Ir.*2leld: 1. M' Nový (04) 83l]
2. M' urbú (o4) 8l5;3. F' Dvořát (ol)
774j 4. B. Dlouhý (03) ?4lj 5. J' Kllma
(04) ó78 vt' - soutčžilo 2l modelářů.

F. Fnb,
spott. kÓni'zř

|. souTĚž v uH. HaAD|šŤ|
B,ořódal 20. 8. ,ro voln. Bod.Iý ň!in|
LMK' Ř.dne\d.b]]l L. ĎurÁ, spoa'
h@hořh V' Ka!,h. PÓč^l: pfuněn]i!,i
oblděrcs|, qřéhóňh!' ýílr 5-7 Úlo.; té,-

yÝsIEDKY
yě|túě ̂ -2: 1' A.7blóÉ 900; 2. o' Vi

,é'.k 791;3' A. shztróh. ?52; 4.v.v.k-
.d|t 728; 5' I. Eaa|Íč.h 705; 6' M. za.íóh
?02; 7. K, Vrbd 683 (.lichni 06); 8. R.
opólh4 664; 9. M. ot@a 858 (obL 07);
l0, B. Kutóleh '06) 658 !t' - so!|ěžilo

týakeneld: 1. V. Anda (06) E65; 2. K.
lQliu (07) 826; 3' P. Kifuót (06) 802;
4' A' sihnda tN) ?92; 5' M' snáí |08)
?72 !t' - soutěěži|Ó 24 fud.lóřú,

Motorcvé| /' ,{' schkidď '07) 762:
2' s' |?ás14 ?0?i l. F. š'.Jan 585 bb;
08) i 4. P. Fam,k 559i 5. A' PI@éh 487 at
(Ób4 06) . - sou,ěžilo 18 ňod.Ióř|,.

(poi).

|. YRANovsKÁ sÚŤAž
p!. Ýobé modély sa *onala dňa l7. 8.
za účásti l.n 30 modelárov. UlDoliad*s
loň bol LMK vralov. PočÚi.: jasno,

V kat. A-, zýitúi] J' B.Íko z LMK
Košie (377) pled Králilon e sp' N'
v8i (j52 sď)'

z řZl' ,á-2 bol pFý Pťo}o!&k z v!a-
DoÝa (8o4)' druhý v. vyl.ťcl z Košic
(?8o) á tfed Bemát Žo sp' N. vsi (772

', n.'. B št@var ibá jcdiúý účaslnfi .
i!g. o. FiliP Ž Tr.nč!na; n.li.t.l ó93 íek.

V d|užltoá.h 4'týi| I-'lK vreÓv
(Ptokopqák' Miu, KyÉD s 2165 bodúi
prcd LMK Sp. N. Vca s 1983 a LMK
KoŠie 3 1980 bodei. .ER-

l.l{EMoR|ÁL P. KRA,čoY|čA
Po sú|aži o pubÚ' poh|j| Nýry a @j.

ý|@ý.á(h sl@dska Úpo|iadal LMK
Nína dna 27. 8' tobro rrhi aj @riól
@ lMiatku lrnikajúeho píIota'aknbata,
k|oÚ Úrcickr zú'|u]' sú|ožilo 130 pt.-
'éAófua ! halqafió|h v.Í|o,:@' ňrlorc-
,!.h fud?]@ a sahÓŘrtdíél. Riadn.bn
'úlažé bol K' Pa|íatÉa' rPo . kfuiŠó|m
T, Mo|n&. PÓěasb bolo taknd i.l.ó|tr.:
26" c' lietor 0-3 Ú]'ek' bezoblděÍo.
silnó tfuiha pÓňóhard PreEhá|ofr h.ďúi

Y lfuhndú.h ,anah|i .lo W@ ld
donó.i pr.t.hótií k.rl bolo ptih!ásaÚ.h
? hbýd.

VYSLEDKY

Y.|rcft A-l | 1 . 1- Hofuáth' Lfui. 661;
2. B. zfuan' Brunsl@a 487;3.V. Hutór,
P$inoA 42j 4. L' Brózdfuiě. Pi.šlúý
16!; 5' J' ziÍtók, Kfuámo i39 ýh..-
slaiov1lo 44 fud.bÓb.

Yeionc A.2| 1. 1. Békn., Lúiý 900 +
+ 240; 1.-2. E, DobrNrt^!, Pi.laant
900 + 72i 3, A. Tabak, Sr, Mato 802;
4. M. vz|akák' Lip,' Mih1nóš ?92;
5. L. Mkha, Krc%ěi|ž 782 ýh' - stai.r.

nÁotÓNé: 1 . 1. Kalk4' Brcri'I@o 571;
,.., A..P!1'!!, :t. Msro 5 t 3. E.fuots,

súok.ldb A.2: l, A' Etd.i 875;
2' V' Gréh 503; 3. E. Lahad 472 ýh
(!šét.i z Nnd.- staiúdo 6 fud.M.

E. Lňdan

Yt '  MEMoRtÁL J .  BARŤošE
prc věÚoně Bspořádgl27' 8 oMK smily
Óa letilri v MlichoÝé Hrádlšli. Ředitetm
soutěže byl J. Douba) spoit. toói!ď.m
vl. Klobouč€k' Počasi: klid, slunečno.

\.YSLBDKY

. '.ílblli..i: l' slDa (o5) 9ooj 2. K'
sim. (0l] 878;3' L' NovobÝ (05l 842
(oba junioli)i 4. B. ŽižňÁvski (ó5i8at
5' P' Kejmď (lr) 8l5 Ýt' - soutěilo 70

Dflžs|la - janioři: l' východoč$ký
kaj 2388; 2' PÍaha 1899,' 3. sevcločeoký
káj 1681; 4' středoitstý kraj 878 vt.
se.bfij 1. východoč.lký kláj 2488j
2. severcč€stý kraj 2392j 3. Pr.ha 2243;
4. sÉedoě.ský klai 2ll9 !Ť'

pr.d 1797 b.

',| |. HĚLNÍ|(.

Mktn, LMK u'póřódal dn. 13' 8. soutěž
@to|@,.h ňodelú ?|o I' !jh' třidu, Ř.di.
|.I4 b'I L. s@boda' s?Ó|t. hbfrísařň
B. Pa.očha. Poč6i: .hladfu' oblačnÓ'
! poledn. ubj.áni oblačnosti' .nE 4-8

vvsLEDkv
1. v. zahh! (05) 871; 2. L. N@óh (o8)

794i 3. z. Ma|ina (lI) 779;4' R. č.mj
('I) 766j 5' Á' schn.id.r |0?) 739 vt' .
so,&ilo 16 nodzlářů. (?rř)

!'o zLATou VRTULl zNo,l{Aí
Óaál Úlstnl .L]VtIír souÉž' ttercu dne

Ř.ďElm byl ]' Frijhau., spórt' komi9aii
z. Hu,ičl9 a M. N4,.átí. Počasi: Óbláč.
uo s pich]áóllmi, vítr 2--.4 D/vr' teplotá
l4"c. - Putohí fuu Žlstald ábslutn|
!'ItěŽ}a DrcŽóoýá 2 LMK znojEo.

VYSLEDKY
Mah.,: \. EÍ. Drczdoýá' Znojňo

(sE-5A) 920j 2. v|. Hašek, Pďdubice
(c'04) 9l2j 3' J' HFek' oloúouc
(Tr€ne. M.stef) 830 b. . st'.tov.lo 14

' aobbdL L. F. Drzd,trý^, znojfror2' J.
cudát, Bmo' 3. J. Drczd' znojEo. r'oi)

MEřoRtÁL K.  oABRIELA
pro lhroně A-2 o wak.feld úpořáda]
13. 8. LMK Pl..ň. spdt' ko-isai.fr
b,| M. Bdda. Poě8l: kli|t' ?oloj6fu' t.p-

'ýsLEDKY
včt'oně A-2 jbioři: '' J. .hdq'' Kr6-

Iíc. 808; 2' J. Hoh.|' PI'en 806;3. ''
KÉspl' MI. BÓIéďa. u2 Ot'. souéžílo 30
wd.lóř,. sehio|i:1. c, Dďo' YarBdbfÍ
a2 ; 2. o' J.],n.k, Kó)aě u9 ; 3. o'PtÓ.ház-
ha, Mo't 831 .r. - soutěži|o 45 nodelářil'

vat 6eldr r. J. Kurt, Pken 881;
2. '. Pilou' PBhd 873; 3. M. UÍbfu'
Most 84!l !t. ' souúžilo 12 ňo.1.|óřú. víťe vo v.tioňoch A.2' D. P.okopéá!'

uetal s modclom ko!štlukcic v. Tďpá&a
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U . l{oDELY YE sv|TAvÁcH
NAPos l € p l

c'a ý roěn,h ýi|e!hé loutěž. Ufu.!.b)
o ňu,toÍ. P.tru. Bpořódd| LMK ! b
.uIí 27. 8. na býaléň 9|ochoÍltóžnIfu 'ta.
.li!nu. Pfuldě?odobn' bll l.tošní fučnlh již
po'leónfr . jedinó ahldná plocha ý nó

Pořa<Iat.bký klub ý úkolu zhds|i] bB.
@dn1' po strb@ oEdnizdgnl to bll lďo'.néi|é,. při,r@aj 'ó!od' Uěd'tnlci lld'tali
Óbélh, ' ..štajfr ?togfM' 'ta|t@,l!ň
dnd . vkejň prc?a,dčnIa ?Iouthd;
rliaóh' o ,rnběhu Póhol@ě ifÍoň@d|
fu,hlB' Lt.íj doýó.4l oÉú|žn. po k,ždén
'tartu ,.kÍo"ichý .,td.dhý od čenéřič|,
d bodearn' Ř.;!iEíd bil ,áč.!niÉ 'oi,i-
..aj|dh. Nub| ,. R'bók' ,poú' k,ňnařd
zúIoužilj fuL\Ú ao u. Z. Hasiěka'

,é ja šk.da' ž. '. n.do't@i]i ale]Úd
přiNakd, fud.|óřii 2óú.t ňÓhl bll !pa-

yÝsLEDKV
Tr,*ý| 1. 1. Ga |d' I',aha 219 hfrlhj

.k,hj,óoo.I,|h M.llé,d|
A}'obaticté modely: '' J. a4',oí 2lJ9,'

2. '. Tf,h! 2,26 (óbd PÍLha)i 3. J. Ko.
nirrha' Routltu 2N0 b.

Mak ryt L Ealek (C 104) 1199; 2. A.
N@otný (PzL M 2) 850 (obd Pa lubb4 ;
3.3. Fikfl.' Třebu (Praqa B 114) 8l0 b. -
B,Io hodfu.fu 6 ňode|ářn' ž i.hž 3 létali
s nah.tqi Prusa E I 14.

Týfrr: '. D|áž.h-Tdha 5,19,,; 2. N.ř
,.k-závada í33,, (o!nh"i Praha)i 3. yo.
,jpka-Kfun*a' RoBí@ 7l1,,, - sIař

c'rnb^Í. 1. Dtóž.h; 2, Túha; 3. Htó.
d.h (otichni Pftha); 1. FIis4, Bru -
stdr|@alo 8 ňod.Iářt1. .'iÉ

N.dě'ď 'rvo.td.l v .omb.N - L. lGčLt t

|. PoHÁB čEsKÉHo švÝcARs(A

sÓ.t,ž pto fuh.t,' @dbdt . ahfub^ticÉ.
do...l, l.slořu4l 27. 8' LMK Děčin fu
h|ifui T' J' l,h@li.a' Počal: jú@'
o!Í 2 ň1ýl' |.qlold 15_20. c' Ř.d1k14
bll v' D4dd' brdo.ači 3' Prochazha' K.
slolba a o. sat.k.. soúěž b}!a d.bí.
p|iPra!fu 4 ň.14 |'chu 'pu' cdr ?fu
o,|ěz. !ě@cl oy slkafň! o Děč|ně'

V hatqÓii Wh.t i. ,ř.jÚó ýoupdj|.i
,,f@.ň qÓd.lú í ňod.uřn a fukn krují.
Cňbd, l&lli oěršiful nlad| Níl.Ióří a
zř.jfuě fu bldnl v hmii dólat př.|bÚ't.
Do harecÓi. ahrcbatbhjch m.i.l,1 ý olah
i.?řiuó'il nihdÓ (hl..ni &i"od ýíÍ!in.
a fudBtdthl dowcn no|o|ů) '

vÝsLEDKy
MAk.Íy| 1 . L. P4aIč.k (Chipňu,I) 910;

2. J. Línna|t (CalB 172) 86l; 3' F. zou]a
(sE 5A) 766 b. - Hodnocfu 6 fud.|ářd.
Miňo 'outěž (Iifu4 léta|i s' MéL||k
(Pi?d Va{aboad) 805; A. Krlhd (Ton 8)
776 b.

coúbat| l' L' Kočhd - jÚiÚi 2',' Kw.
baj 3. 1. Anto!' - P|ihlae,o l2 rud.ló '

.q.. PřIhoda

l||. souŤĚŽ řAKET Y (LAoNĚ

!.lét.b p!Ýnl átijoýoú !.dai ná st.diónu
ú. p. Kablo. PÍihl'{šky sta!ých tiválú'
př|'DiÝé počaí a ÝelDi dobré stártoviště
3libovaly pt.bltrtku boiďnosti a pěxných
má}.t. P.ldubičtl vš.e šálúo@sky n.-
poď.u vEady. n.kolec nepřijeli, ú6t.ďý
!týú.. taté ne a tak * st.lá sÚt.ž 2áe-
žibsd domáclch Hubú' v 9'00 h. bylo
z.Mj.nl, Ý. 12,00 iThlÁšcĎí Ýýsled}ú a
př.dÁ.í c.n. Kl.d6!ký LMK piiPEvil
soutěž t plné 8lokojenosú účstnlkú

!ÝsLEDKY

Jedfu'l''dl l. v. Horá} (Tipsy Nippeo
lo28; 2' J' cimbÚa (Pip.! P.er) 84] -
oba K' zefuovice; J' A. sÝobo.t.' Kladno
(AÝ,rc ]ilechester) 838 b. - Hodnoeío
7 bodelářů. Dřl'Jfuar 1. LMK Kladno
(svoloda' volf' Ši.stný) 2]ó5; 2. LMK
K. zéhtovie (Ho.ák' cimbum) 18?1;
?. LMK UsÚ !' L. (zou]á) 806 bodů.

,,HoRNtcKÝ KAHANEc"

(Ýabi V fuděli 3. zá,í LÝořádgl hÓ.!.!óř-
shj klub .o'trapAn., o ostrdýě.vltk@i.
.hh II. rcčnih ''Er|nikého h'hfuě..
sou,.ž ý |é|a|d n4 letil|i o Habn'ac.'
B'Io j6fu' a.šah afu| 6-9 n|ot ňě| ali,

vÝsLBDKY
KateBori. A.2: 1. D!ořó|.k 6?2j 2,

G.oIú - j,tió| 613; 3. Zálešóh 601 at.in

Katc8Úi. B: l' Hňzó|.h (07) 900;
2. Ciht't (07) 77E; 3. snl/ (08) 772 !té.

Katqori. C:1. Vasnet (aa) 701;
2. uoboři! (05) 699; 3' Ka|in! (0E) 691

Y|.,EšŤĚDs(Ý PoHÁB
prc mÓdely !íate6eld usDolddal 3. 9.
L]ÝlK Libe... ná létišti v MnichoÝé Hra-
dišti' Ředitel@ soutěže byl iož. M' BaF
bora, spoÍ. }@ilařffi i!ž. R' svobo.l.'
Poča8t: jaMo, teplota 29 oc' vltr o--4 B/vt'

vÝsLEDKY
J.ó'o'i'.i; t. M' Petď&a, K. ŽehrďiÉ

778; 2. P' Pátka' Libe@ ?6?: 3' F. Dvo.
iÁk, K. Žehrovicé 7ó3 ú' - soutěžiló
9 mod.látú' Dru'J'?ar 1' K. Ž.l'JoviÉ

K. HavIř - vitěz v kat. A-l

tíEl,,|oR|ÁL č. FoR}iÁNKA

J'z ^]|l. rccn'Ř l|aalťnl !ou|.z.9.!|onu
!. slan.ň uýořá.]al n|st{| LMK 3, 9'
Id.unt polzd a d4nró oryanizac. ?ři'pěI,
o.|k!n dilén h !'t!ořd! pěkné fu/|ěž..

vÝsLEDKY
větMě Á-l: '' K. Ha.!ř 410; 2' j'

Pa|p.l 380; 3. 7. Kýlích 357 boÍh, (!šichíi
z LMK slzÚ) - sÓttěžilo 24 fud.|óřd.

Yč'úÓn. ̂ -2| 1 . '. D!Óřóh, Pfuh4 a3;
2. F' sn'bl' Rud,ó a3; 3' 1. Po.tojil'
Roullni.. 832; 4. o. stci@' Mút ul;
5- y. síndeiář' Klat@' 7u at' - so(,ěžilo

MoDELÁŘI o sYÉ ZÁKLADNi
ORGANIZACI

svffiovci 1. zo v Novéí Měllě
í' Mor' p!ácuil v automotoklubu' v stře.
lecké@ a l.Bďomodelářském klubu'
Poďedn| i. nejn.!šl - čtyřčleEý. o Práci
DÁm napsď model.ái I.o Přilcyl:

J,... Naše 8Ýe@ovstj o.gánizace i.
mládá' ustavili jme ji !řed dý&fu rotý
Ale pracuiÚ. tat' že dnes se o .ás dobře
ňluví jak E.zi }!ovoměšťákť., ták na ov
svŽámu v. zdáie n. sá2. z€ začáttu
jsmc sé Duseli Ý''pořádat 3 rúhjmi tčž.
kosmi' činili sc Úbor i ténčř všichli čle.
úoÝé' v letec&@odelÁřŠtéň tlubu !Á3
ÝYchová9.á F. víědá, ktďý úž morlclďl
l0 let' Je na nÁs pifuný' ale úámé ho tÁď
a síažisc 6e prarvat co nej]épe á nepřidá-
va! Eu Žb}t€č!ě starosd. Pro máteliál se
Ý:ydá ó.9 od času v2dycky jedm z nás do
prcdejny v Bmé' v ok!6nm městě zdďe
n. sáz. obč9né o úodelářstvi fuoho nevěď,
mys!Íne si, ž. i. to štoda a Pracúieme $rJ
abý se o Dás a našl práci doÝěděli ó nei
ďiÝ. Udělám. rt! jistě radoŠt i Úbotu
a r.šcm člfun'n našI o$mizac'..

Ahrab1ti.ký hod.l honýnhc F. vtěn'
poýa.íl čIa' nakhÓ hlubd v. H|jkh' Mod2l
o rc.?ě,I 1110 d dél.e 630nn aéži 430 8;
s notarenMI,vs2'5 D Iaá 60až 80 kfulh
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TEcHNlcKÝ PoPIs

Š.328 byl jednomotorcvý dvouscda.
dlový dvojplošlik, u.čený | pozorováci
službě a k lebtému bomba.dováni'

Kiida méIa ce]okovovou du.álovou
kostru' NábéŽná n@a byla vyztužena
duralovým ple.hem! potah byl plátčný'
Ho.ni křidlo bylo íalojeno na báld.chý!
nád truPem) spodni kijdlo ntvlzovalo !a
krátký ccnÚoplán ' Mezi kiidly byly ýz!ěry
tvaru N á Ýý'tuhy z dvojitých profrlova-
ných d.átú. Kiidélka byla !a obou ki!
.uech' Kon.ové oblouty křldcl byly pte-

Zddni pa|ubní dďha

Ttup mě] koÍru svaienu z chroD'
molybdcnoýých G€lových trubek' Na koý-
ru by1a Mvleěena &a.ová tarosé.ie z durá-
lových p.onlů ! přepáž€k a celek pot.žen

Daaíl dlojbulo\e|u zb|oj@ka !z' 30 n4

většinou odnimre]nými dualovými pá.
nely' ÓáÍečně lIátnem' Prostory osáďy
byly otevřené' opatřené vétnýhi štitky.
Pozoloýatelův piostor byl zsklen také Ďa

oca3'í plochy něly celokovoýou du'
ralovo! toŠfu s llátěný potáh' stabilisaě-
ni plocha byla vyztuž€na vŽ!ěrafui t trupu.

Přistávacl z.říze!í Noiil tl*ick.ý
levný podvozek' Hlaýni kola rozměrú
900!200 byla ncsela velkou vŽpěro!'
oýruhá měla khzÍou patku' od rcku
1935 bJlo po9tavmo néloli! letomů Ýe
verzi s.328 v na dÝou celokoýoýých
plováclch b.itgké liÍňy shoÍ' Tyto ýrc-
ie byly ur.cny p.o ylečeni te.čú ná střel-
njci v Boce Kotoské M jusoslávgkéfi po.

Motorová 3tuptna. Moto. byl hvěz-
dicový deÝltivál.c !íalter ,,Pegas.. Il-M2
o imenovné Ýýlonnosti 520 á startoÝíi
580 k Pii 2000 ot/min' Byl k.]1 p.sténcd
Tomend a byl opatřen pÍstén.oýým sbě-
ÍačeD vý{ul.ovýů pl}Ťů, tteré rŤcMEIy
po obo! bocich trytu. Paliýo bylo v blami
nád!ži v trupu (335+ 155 litrú) ! ve dvou
spádových nádržich v honim titdle (po
l40 l)' olcioÝý luelový chlaďč byl pod
přiď trupu' vrtule by]a dÝoulisrá, ďevč.

výžbloi. Nomálně byly vestavěny dv'
pevbé kulomety zbÍojoýka ýz. 30' Íáž.
7'92 lM' káždý do ied'é púlty lpodr ho
&iidl! mjmo ok4h vÍtule. stejné kulomety
mohly býr Dontovány i do hoň1ho křl.lb'
al. pr.kicky 3e jich nepouáklo' Poae
Ýatel mčl k disDozici dvojkulomet vz' 30
!s lafetě Škod;' která J nobrá v bidu
sklopir do výř.^ v homi č-áŠti tfupu.
zásoba ýřcliva prc pevné kulomery byla
po 400 nábojlój !rc pohyblivý dvoikulG
met bylo nesdo 12 bubqů po ?0 náboj1ch.
Pod spodnln tiidlem bylo šest pMoÝý.h
ávěs ků Petof (po třech Ž' sebo!)' ic-
deí většl byl pod tfupem. celtoyý Íáthd
pum byl20o až 400 kg' K výbavě lercBu
patřil Íáďotelegráfni přisrrcj vz' 26 nebo
BdiofoMi !řjstrcj Ýz' 35 s ručnI '€bo auto.
matický fotogrgncký přhtoj'

B.ťehé 3chéEa. Iitouy byly mtiš
ny banou tháki na horÍich PlocMch a
ýiibnou ía spodíich llochách' výlosrné
znáky byly oráfuováíy modře. Na boku
trupu byl fu bilém poli č€ský lev (znak
]et€ckého p]uku). bilá poznÁva.i pisDena
á čisla. sérjové.Islo letou'u ná bÓku trupu
pied pitotnim prostolem bylo čeňé'

Technic&á data: RoŽ!ěti 13)71 ml
délka 1036 fu, výšk. 3'5 m, nos!í plocha
39,4 m'' piizdná váha 1680 k' letoÝá
264J ^ž 2750kg'p|ošlé z^riženi ó7'l---93l8
kg/ m'' neiq'šši rychlost u země 280 km/hl
ceýovll 25o &m/hj mx' ťy.bloý v€ Úši
3oo0 m 325 km/h' dostup 7200 n' 9ýsfup
na 5000 m u l? miDut' dole| 10o ^ž |250
tm.. Prc6l nosné plocby s.xxvIII'

t(
PožoáEtá: výtrcs ic reprcdúďán

bez měřitká' sii řezů uupm m! ďlty
odpovldlji€i 20 cm ve skut.č!@tj.

Pfufii ('lúhj.) ?|o|ot,p Š.238 -é| de|ii
přa tfupu a špičatou 'něroaŘu- Kulo,Et),

*

Poznáváme
čestoslovens&ou
Ieteckou techniku

*

LETov š.328
zpt4c@ 4I váél.ý N É M Eč EK

JednrD z letounů' kté!é se prcslavily
v boijch slovoského nárcdniho poÝstáni
lroti fášistúm v roce l944l byl i stařičký
lrůzklltrý 'a leb}ý bombardoýáci le-
rcln Letov s-328.Kombinováná letka' pú-
lobici @ letišLi Tťi Duby u Banské Bys-
Ei€e' disponovda v !.v!jch dne.h PoÝstá-
ol třemi letouny tohotÓ ty!!. Áč byly
skutečně vete.ány' pie.€ vykoMly ve služ-
blch sNP @oho d.bré lráce a mohly
fašistům a]€spoň část€čně Ďáhúdit to'
o r by]y připraveoy ňnichoýskou zradou
v Íoce l9]8. Letoby s.328 bojovaly na-
piik]ad při podpoře pozemnich akci ý ob-
laýi strečna a jednomu Ž nich' s poŽoro-
vatelem čet' ásp. Beznákefu !á palubě, se
podařilo reýřelit výkoĎíějšj !ěmectý typ
Fw-189.

Letouny Š.328 byly skutečně st!.é stroje
! době bojů na slov.ňsku' vždyť jcjich
prctot}Ť Ýzňikl v čegtoslovm3ké ÝojenŠké
tov]irně na letadla Letov v Letňmech iiž
v roce 1932' Tehdy.lodáml lf,to! do
EstonskÁ sé.ij pozorcvaclch lelounů s.228
a tyto strcje upoutaly pozomost finskébo
vojoského l.lectva. Fiíové objednali zlep-
šsou a poněkud zvětš.Ďo! verzi, kte.á by-
la Ý tonstfukčni kánceláii inŽ. smolika
ofuč€na s-328' Nakonec z finské objed-
!ávlv sešlo, ále protot}p n€zúgtal nev'!žit.
Naše MNo po dclšIch zkouštách' kt{é
měly před.všI'' odstÍánn nělteré nevhod-
íé ýlastnGti pli lYbiráni vývrtky' obied-
íalo v roce 1934 Ýelkou sérjj, která se pák
ro2Íosda až n. 412 tusú' s.328.tvoiily
toncem tři.átých let hlavnl silu našeho
poŽorov&lho letectvá' Po oku'paci mši
Ýlasti předali fašisté letoDy s-328 ně-
kt€.ým 9Érůo jihoÝýchodĎi Evropy á fudu
jich přcncchál! letectvu tzv. s]oÝenského
štátu' A poglc.lll stroie' které v roce l92l4
zbyly' moh]y tonečně !o letech áktiýně
za3áhnout prcti tomu nepřiteli, Ploti
kteréňu byly půvoilně stavěíy'

SkupnÚ sé|ío!ých s.328 za ktt

234 Lerec<r ri{oper-ÁŘ
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Pět let pražskÝch autottuldelúříi

Klždý začlt €k j. těžky -lotoPtIslovi se9plni|o u automodelárú
z Pr.hy do plMe.' záčbali opravdu z ni.ebo, b.z ztušňoíl'
be dráhy i bcz {ulny a na Ýďeinosi se objeviu popBe n' podzm
l' t957' car.ň PřibýÝ'ly .l.lšl úlp.š!é i neú3p{tné mod.ly
a 3 nimi zkušfuosd' Nebv|o ldc zloušet ei vfrábět.nebyly vhod.
né Dotoryáni součÁs*yi ieďnou drahou byl lbečoI parkeL v Par
kU ku]tuly a oddechu J' Fučítá' DÉryčnou Dieno'nou d!a}u nc.
bylo kde rczložit. Hledalo se tedy misto pro peýlou d.áhu. Na
pozcttku svazaňu býla stavba z,}.áána' Modeláři odorá.ovali
stovky brigád.ich hodin ná.lráze v PKoJP, jeŽ né|á biipol €Čnl
s ňotodeme. Nildy jl ''šak nepoužili, pÍotože si nikdo nechél
E|t odpovědnost zJ úprJn vyDěnnébo pylonu plo moto.fk]
a Ďod€ly' Nehl.dč k tomu. motodr@ přmli věLšl zilky ne2 zÁ-
vody luifuobilovŤch modelú á bto stut.čnoí modelátůn
b.ány Parku J' Fučl&a taté n@tevírala.

Improvi4váli d+le a dalš! ávody byly Ý PKoJF m Přsosúé
.lÍá2. á v Bf.tislaÝě. Kon.čDě loni zigk i ý P$zrK.či kN poz.m.
ku společnč s'leteďFi ňodelári . \Úelci. Tú v.ybldováli
prhi dráhuv cssR (nJ 3nl&l.u), rrerá odpovldá mezinárcdnÍrn
předpn|)s FEMA. stávbá 9i ýÉad.la nJ lii usle brigádnÍch
hodió' v prcvozu je jiŽ druhý rok a byly na nl ugpořádány č|yii
ávody. M<zitin 'e autoDod.lářůb pod.iilo zhkat v Pre 2
i!Ú{n@d p@ úlnu' vybavilj jisrroji a ailz.ll'n (at, že !Ýé véci
d'li,do tolektjhlho !Du'Ýd'i a nJ nilhl úpravé odpŘ@vau

zpočáúu 3e aut oĎobiloÝi modeláii scMzcli pofůau, ncjčNlě,i
u breli| Bou<lnůů! v létě l pod šir',n nebeE' DÓes uŽ Pravidelnép.aoji a schúzuji ve vlástíl ďlně. za těch !ět let Ít!óho člÚlt
odešlo a dalš1 přišli. Jád.o však zůstalo : b.a!ři BouddkoÝé, bYbíá
pata lďoužtu' Ýýtvamlk Galls' eleklrikiři Mi'ái, Posko.ll
a Kuč{á' ''bé!jaíÚ!ek'l l5lerý Marék a noÝI, stéj!ě ýyt(ali

Pozdran. z Německé <lcntokratickt' re1lulllíky

č!. automodelářúň posllá íěkolita foto. á otistujú. úDlnou adÍesul wener
$afÚi vme! It:ntel' Je PoýoLinr tlintel, Dre"dm A-4o, KleiM,udcfeÍ
modelÁi - konstťuktér Ý áutomobilovéo str. t8a, DDR.

a  l ta t&!  r l j r  1 . t " r  , \1  : l  i  , t r i .  t  ) )0
J/.ll:j ,dlr] .:,'] :,át\!1rů,|,tl lt.čA|iř

. sra.eb"i p | ,IaAet\' ld'é]1,iho Ia.l
Bařkul - P 2 'ýÍ b}l Ú. r l, !937 ot,šli,!
1' časo|ne ''Dlt MoJe||baÚJ ."!tiJ:.]1'.

Křiž' vošta a poslcdni Mldzek a MÚkes' všicbni si řjjfuně !Ú.
Íúhrjlj i jejich výkony isou ýále l €pši'

v ostatoich kroužcich zústává autonobilové modeláisM áleŽi.
tosd jedÍot]iÝcn; o podpoře zo, ov a Kv sveamu se dá Íúuvit
jen zřidtákdy) Přestože jim automodelÁřský odbor Úv sÝÚrmu
nabizi pÓmoc' Neposlednim dúvod€n Ealého záiňu je i ffilogtat.t
hotoÚch součáýet' plánkťl a motorú' I tomu by se d.lo odpom@i,
stačila by oclrota obchodu Dlobné Žbožl' Do&ud ovšm nebú.tc
automobilové modelářgtýi un{ýáno a postaveno ve swaúu
na roveň ostatílch discjplin s. širctou fusovou zlikladíou' bud.
tě}ké suIonobllové modeláie materialové zabezpečil'

Modeláii' l.teřl piišU do sv@mu v posle<lnl dob. . kctl
pňjdou, budou m|t lD snJdnčišl prácl' n.boť mohou éqpat 4
ztušeoosÚ Uplynulý(b pěLi let' MUsÍ !j ovšeú plnč uv.doEit'
že áuLmobi]ové mode|áistvl je sport ná'o.ňý oa ó5uelnl zrué-
nost . přesnost. Při'ášj zadostjuči!ěnl ve spoltoýnlch úspěšIch
l rTchovává íám budoucl Djtoiistrsyzál@v@, v}'žaduie ďé
veltého ú,iu a taělivosti' Údobln pMich neús!čchú i ,,neá.
žihých.. začáttů Duí projit taždý' Pr.žštt fudeláři jeu prc
ostatni dob!ýE pří}ladd: přes ÝšecbĎy pot1že dosáhu a nepo.
chyb!ě ieště dogíbnou Pětných ús!ěchú a veltni ráď !ře.t.jl
ostat!'Ín modelář'jmsÝéŽkuŠelosti'

.IÍž. H' ŠTRUNC
přcds.dá automodeláistého odbqlu

při Uv sýaŽ.rmu

sPoRTovNI MoDELv. BÓudnikas ňo-
tořfu z.is Akli.isl 2/5 ccú .losah|!j. ?d-
fi&né í,ch|oýi ?0_80 kd|h' Př@od ý
2:1 oŽub.ajni hol'; hÓla ,' 85 hň: ha|F

OPRAYTE SI

v. schéna|u 'MčíÚého fuěřiě. čda o LM
8j6I - zdpajd, hě|iče:

. snb ši?eh rzndčenjch y (p|óU4ě štéřujl

. ch'b| s?oj o.! flr|h, 24 v a tlačnha T,'
sq|óýiě hó bit ?|opoja s. ýř.!bn .odi!,.
(,a 'chéna|u hofri pol@ie)' Jé to .Ódiě'
lpojěÍ' jédn|a k,Éd s hóňld ?iíoodú

. Kontokt r' ňá bj| ! hIí.ILaé ?olaz. 'e'n/|'

Pfunft auto@d,Ióře, ab' chrb, I6heě
obleili; b'l' za"iněn, n.přaa,h ?ř..
hresle,nn rn o.lntho t.hhnatu, R.dahc.

. Pad fuhaňo 5. |odi 
"dj) 

mnlle]

ávotlě' Mnoho lct praoje v dsT (náš
sÝ9zad)j ja}o Eo<lelář !e specializuie na

své bohaté zkuš.nosti by si rád s. Hint.I
ÝyEěňoval s něttcrým čs. Eod.léřm.
Krohě ko!špodrce íablzí výnčnu plá.
!ú á čarcpi6t z obolu autoňobilové t.ch.

Dofuíváňe s€' žc náši př.dĎI áutoňobi
lovl modeláři Přát.lg&ou nabldku uYitaj|

23ó r"'"c** 'ooeI,Án



!ÍrsTnor'sTI.í r.r r'oDň
,tsyla noc před II' miý.oýýv]nr ČssR

lodnich nodť J!u' tr!.ýČnI pJpLLk sť
ned i l k re tné U\ad||  nJ  zJdťch B . !Í lc i l
Jřjhoj jenž rázně pndlovll na zč.icni
hlldině Byiičtt snércm \ rákosi' .]lun
sténal l v 'očnim liclru sc ncna snóý.e
hlasú od pi9čitého biehu .'.'Yi. nitrátu,''
naštelui motor,''' ty s tou ko.ábkou sc
nď]nahuj''' hele,favo.it jedekositrÁlros''.
loni Í Kolině,2 tohosiňéIi vzjt ponauč.oi
.-. nevyrovná sc ro, xIe m3ji úmysl dobrÝ
. , .  j .  nás  tu  bá i  očlo  dev .desat . '  . .

*
sÓbom| dopoledne Žáglihlo 89 ňod€lářú

z šesti kajú 'epublity ýe vědekých ho-
Ýo!.ch' napbánl plácbet,',šté]ovánf.
Dotorrl . - zkjtlQ Ý ldečich. Neli ďvu.
vždí 2ó' á 27. ýpna šIo Ý Hladci KráloÝé
o dfuly mistrú a iuiolských Eistrú ČssR
pfu rok 196ll I.ňšr1favolité řltali. tdé-
P* l.bs> .o tě &@á kamarádel l€tos to
D€cháD mladšim l i.jich tváie r1zřovalý
nezájď' o pár bodin pozdéjige ukáza|6.
Že leG jeltě zů*ali n@hroženi' Mladšl
bud soudŽili v |Úiorskych lategoín.h,
i tr co soupei'U se 3miory!řee j €n nemail
jcštč ru ''Íudnu..' Před slavnosbtn 2]há-
j.Dím stály modely v řadě a mÍohé mohlv
jlt 0d Einutly na piebridlu l(!ásv (2vtáŠlě
R/c @{t.ly)' Á pá} zčalv sártv' Piovoz
u .lrcu pyloÓú zPočlrku nebyl dji.t Dlv-
Dulýt bylo čáýo dúÚežitěišI vúbe Di.d.-
pfuý Počet kolujetnežu'et i. @n;irych.
leii' A]e b j.' pii pNnlch ýÚtech Eě.kte.
rých Ďodelúl L4@ ťágt koupaliště bráz.
d'y pl..heinice' jeiichž malitdé v2!'váli
Eď@rology, proč ýýjimcčně mail pnvdu,
pÍoc 'e noÍxo a n.vanemjmý severoloadnl
vltJ' ŽatlÍn@,,!ycr íci.. potá'.hbďli mimě

Pořádarel D.l pbé Íue pl{e' oeboi
j.d'ú ie 'o st.Mt, je.LÓ.l 6! uDrául
heslo ,,co múžď udělat dn.s' .'' íechei
4 átř.k'l. Ále st.ině iako s bohorohíÍ;
tlide sekal Jiřt Baitler .ákosl a to;D'
Eodcl' t'iebll,eli oÍahj vckorys€ fulé
ÓedGta*y i daÝ, čltaiíc| někouk s.t í+
utlznčných diýátů. Piišla i tolkurene
od l.t.c}ých modeláiů; mj5tr spqtu vla-
dilláv spulá.l ba|ancoval na s.ó!ové nÓŽe
.3 pou*eván|rn ,'dyk sm ra]ry modelái'
!é7.. d@úh' sc'nlervi*oht ĎmhÓl.nu-
pi|á) somráJ Th!'a a subía s v{stahim
R/c Dodeleň' Kdyby ho byl iai vi.tět
(úod.l i konstu*téra) v neděli'. ' c€lou
sobolu nosil Fažský sub.t model v 2a-
8ktfué lkilni jako sútost, div že D€dýchal

yitě.,d ÍBk.ta 
"úJohn'tý 

s' I'.ý];hó .!

M skto. v n.děli odsr!Íovll @D!ýé a Eú.
lcD nápoíedy: iiŽnltn osutiu ie v řIzml
udělal zka! (pÍo'lých.]o se, žc s. Ý t@
zbyrďně 'šioural) . tat-ral '9 n€by|o

|  7 l . nnA  :  < :ah iho  D lbu  ýadaaa l 1  Ld ,
^Jl.J,i.h.h,ú1l rúu|i

3,nío*d Nápru!,|ihdó Útboj@ala s{F
|oč.shé,|u kfají lité2ý1í ý ,|aclÉtnic'čh

1)||]t1 t,únau.^ýú Jholl]..l ó]'l'J,..&ý

sc.všrĎ se musl podrár' Kdyby počlrdi
lDfzdllelé. n.bylo by jcE šsr tásomě.
řičú; ldyby nw|tězil v E..hánictÝch
Do.lelech T6gl..' 'ebýl bY hozen do
vody . al. necháEc toho KDYBY. -
Učástúlcih istroýstv| lrotázáli oÓ sĎÓíoht
it.ch'ické stÍáne dóbfou ú.i.Á; zÚIou.
žfuě si odv.zli dn'y' ďoloňv' ooháÍv
a zkú.nosti. To byl cll, tteréÁo.}ažd'v
alášť i vši.hni dohÍmadv dosáNi' A chv.-
by? - Tami s. ptece'i modebi uai!

L. Ka@n@ó

!r.ch.br.. .ř. 
"I.'unbrtl 

l' E' NlMlrúort

Pl..l.bls. tř. 'Ál.. - luďoř|: l. z. T6...r.
2. J. Bturr, '. J. Nwoby (rrchd z r(ounr).
s.aroH: l' J' Ho't}, BÍudý! D' Lj 2' L. vdbur'

PI..h..ďc. d. 
"x. 

- '!'lotlt l' K' !fucď:
2' o' vo|p(chl (ob! z Hnde Ki);'' P' N@ooý'
Koll'' sdroH: l' L' Ťi.]ňl|. uÍln. Ll2- r.
véb!{ xoún; 3' o' vol,rcchl' I'Ed* K!'
Prr(h.brc..r. Jn: r. L. v*bur:2. ra schoL:
3' J Nddby (v!Íh''l z KoutrJ'
M.ch. .rá mod.|ý. l.dófi| '' v. Šrodr ]ó:
2- J' zt.3oj 3. J' M'd( 23 b. (r'.icnni z !Ér''
!.'|ořll l' E' T.ukr' v*ún ó3
Uldn' L' ó2: ]' I' vrl.l' c' Duba3 b'
crry I E.!{ 2'š.cD' l' v. Dwirl( 10óJ'a:

($i.bni sév.r.t6ký lrrj). 6 c.
l|ó, 33]l2 v' DÝÓár ll],e24;3' P. U:.|, Bfu.

čluy . rmúb.E 2'6 .cm: Ž. 3 !@jlclch
ccBr l. V. Dvordl

oíl n' L.3l'q.2' v' Ilfu.hr. ssÚ'ovic.77.25!
J' J' sú'l' Bfudyl n' L' ?,'77 l.Í/h' |0 c.Ei
Á Dnhorolpil' Túov 4€ rD/h.
Ródl.B tl'd.. rycblót.' ' j Kublť.r l' ',,;
2. F. srob r'r2 jLl. NolAh l tTr(vri.lni Li-
b.rc.) sl.l.b: l. J' xub|&l Lib.É. 9';

9]| l' x' Podoý. Libffi

M.l.Ý' l ] vodý' vEú l32' 2- v. H]tvjn'J'
Bmo lzoj 3' Á' Dr.}okouoil' Ťmov 99 b.

Putohl FhÁr Eo pl!.b.hi.. . tAdim íz.'é
ňod.ly ŽI*al sť.doč.*ý lj.j, j.no' druám
!i z njsfuvívl odv.'o i pulÓvl{ p.hrr' věnofuý
{léŽíénu dru':fu vrrt' plrch.6i., rychloÍlt.h
. m.ch.'jcký.h nod.lt' c.lteé Fl.d' kEj'l:
l. st}.doé.jrý ''; 2' sryďď.*ý '2; 3' vý.h.-
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zo ZÁPADosLovENsKÉHo KRA]A zobud i l i  sa . . '

,'zbal si tí. ..ci a n.ria.uj na tú, |ebÓ -
a t, ot..' sa fla ý.nuj! v.d j. aj tvoj!'.
A otec sa .fu,l' 9ozbi4a1 úetk, ýojé ae.
doňosti, rozýan.ial sa a pu|il la do fubÓ|r '
vlnedhéfr bol špajl@' 8!nák s !'kf.fu.
,'úi ?|oÍ1a3i' hro|' okň roh.' že sd st4l
oýtkj$ ?|i nanž.hh'ch katddý.h 1ý-
fuaó.h nózo|@ a obč6 |oz?lakdl s'fu' aj
d.brc hÍzaL no ia futo| té]i.,!I. Mal aj iné
z|'']uhJ, na,nhl.d ho?u šaruLfu@, zaú/-
íúcih '4,ti 'hú!ha.h okolo nehr. To hla,né
. 

Bol. hdd Doň ,ioníe|@ a x fun d.me
so ý4l qo?ísanj o|.c' slančih 5a 9olá' zho.
dr! rhrlfuýi ledúciň úsek!: ,|.'Ldal fu.
tt.IóA,ýu - Éru' ,ž fr. ld p|o saojho s'na,
ol. ?|. .].ti z ň*ta o n^Éa|šie aj , oh..su.
y'@|il1 sa hÓ?d ?tobléÚ@: kde ,oh,a|
ňoktiól ! ok|éý' ked škola ! žiadnej obd
n.ch..ILda| ani hÓfun!? Neboli ínltfuhfun'
Uěn.lia vaj n4 ro iúajú čú. Ak deli

Pfuý adqad - slazafu' 1..]funí. trua|o
s fleaílúi br.ýálhaňi okolo ,ol |oha' al. na
/o.dié| od inj.h' teÍto oY stiizaňý Pdtnl
M pduhu Donu pionieí@ a bo| ocha|nj dÓí
úaéiól' Áko 'rcúIužbu žiadal |ozb.h.
auti. fude]áBk'.h pio"iďsk'ch hť1,žho,
. ohtés.. začÓlo sa ?reýedč@aaie škól
! ohra. a ih !.d,cih ,rucfu"ih@ ' oýbaé,
naodih.}fui fuaknóIní Dofu pbÍié?d' aj
ii,ni esiafti. Na !í.Íhnxh najoó!šich lho'
Ió.h . Ókeý bo|i žaloždé h|úžÉy a Mile'l,
ýíaiďi zač1|í db.h&lzat ako iilttakroi do
Don! bionbl@ ba ý@ide"lé lholdie' Ma.
|.|í,il ; sh!a!!e 'a hiňaJ' ! ohrcý úž ýa@.
nalo oho]o l20 píÓli.ťo, ý h|úžkoch'! Do,e
pieiďN s4 zaťol' ýa!a! A-duojk! ' ťÓ
Iď!2? Aha 2aútil dolš| na|.|iál? Drllia
..ýo fu sliizafu. Už fu hrdii| naího |o.'
?róUei, č,kali sotu|doundnnra d ?r-
z.ó"hd fu IMz. Bfuníl sa ',!šah , frésfu
sú 'h'kfujš| fu.t.|ótí' na?t. Zonzibaf, Do.
nolini' BňcÚ a iii, nih |obio ofí ' j4 nán
doý 'tátost, l ?,oníemi!,, Ah Íébolo tÓ nič
'la|né' Do BruIisla!' ýebd |'í'I.bo nebune
frakn ' ani klub' ďaIó ,rc(d,.1r|.ru2 ufo.

1:dh kd' inel''' NásI..Ik' boli poriadaé:
Roždú ltv|tú Ókbo píatu n.dď! IMz,
nédzi tj 3hÓfu haždú ,.dďý 'ú|až a dow
|ozholo|3]: .Ahdáhle fui ro don.'í.š d!fu.'
!'hodlfr la aj ' fud.lod:. apod. všah to
ýaďi ňo.telófi po',ajú'

sh:úýni horlélé|i s,ali ' zala|d sa ?|.fuéd'
!@a.io okcia: ,K.d'sí dó,,o ýé hájíli
fa|bý fuišho freýa a nie ,1é'', Dvdd'dť.d.a;oěnj 

ňode1á\?|6!óýd' frakéfua ju-
šina'fral ,ri?oníenhJ : .H/ó8 Íutbal 4 fiófu
Íakrk!''' No n.k.ik. ý zúčastnit a'poň
Btaaujúc.j schódze blub{ DaniníÉ st@ia
don' lode' no tah|kž nd ýhótl24 ?tiliel'
-sú|aže aíb' ole robi| iiš'tahtofa ni!,'
sr!ftý sa aa j.dvj škol. a tófr.i Pladi n.'
totii.hjch nkolfu sn!žíe' (hoci béz 4*jch.
hoIa.h skúsdo'ti), ,fu.oac|, IetaÉú fu.
d.láRt... Pi!t' dóchá.tzdl ako i,ntfuktot ú
htúžhu 

" 
Don. piÓtiď@ d šnsry ' žídk du.

sd'||oikj !ÉoI'' ?raco.dl ! ?ioqieúkob

za|ožili sné h|ub' U Dfu@inih. ý
naši.l aj ýa|ši futetia a .aědlo '4 pipfa.o-
ldť M !úiaž.. Pfu' čas ro lo špr oaýni
!ýnedhafui nebolo sIó!"é, ale ,fá.d išla
do,redl.Ťa|chL nró| oho|o klubu 'oŠtall
idatej id slančii@i. z1nBiba| nz ,ahuho|
d, Doúu pionh|N ! ?/a.Mé |i\ili a v'.
nedh' pioniqN ho M.lobto pňiah|í; nd
sú|aži ! Nfue až sú|aží| aj slúčíh, ktÓtý
Úed'i č60ú zkhal III..}h' tíndu.

A lho !'z4á si&i-o t.|!z }
z.fu slančlkoú 

"adaki 
ú!!á!d, ZaBi.

bar /obí 'pk/obdta,,' Bdcúr je iaha@an,'
že ňa A1t,ojka Úči ! !k|ííi n.s?|dv.nn'
lebo fuu bol ?téltn.jši ?otópalshj h!|z'
D?n@iai \d .h'b za hlaýu, |relo n@rhfalí
n6' hodelá\ . Nnru' y|Ój hu lobin.
hdnb,. AIe kro flóže za |o, ž. pfi fi.dzi'
klub@ých D|.Éhoch fuI h,úfe ? Hfula
rcb, na na.j Á-dbojh. d Pionnri '?rfu 'o
zansibafus a slančiho8 Ša .hystajú id
hfaj'kú súlaž a ren| L.!t.. A čo i. hld!tré'
,rc.uk 'd! slanč|h sle dal.j fobÍ ofgdÍi.
.dthú ýacú okolo hfubu sáň ' ak akó iaý|uh-
toi ňu !ž ,onáhajú aj zanzibÓf' a HorulL'
aj ýletci 'ia4i.|i.ifllnuktrti a ohr.s.' k,o|ých
'í !'choÚl počas íoh|' Pofralr pláwjú
Pn'?éh|it! ' h!o|. t ahaju hod.Iófýlo ! ohre-
ý ý fudúron Škohkoh fuku' 7. iotl.' ž. sa
dénó naíích holeló|ou neb$dn hned rbj.-
.@dt Bli'tindchtehoi@; aj h lII..ihon-
ias|njs tri.dan bud. ?on.bné Úe|a ú'ilia -
ljŠledhy sd objóýid, b/dú.na!ti'

,. dkn E.bd, dbý aj ov s,A.d|hu sa
fu.Ie|á|od Ú@al 

"iac 
a 4|e ab) Glu ýo]ú

ýofuc tid.I I.n l |Ód' ž. ,'?l.|, die|'
špo4@d! k,úisá|o"i a pójdé s. pÓ3ié|
fu .fun ň|až. |aho .onu bo|o ú fuiii ia
fudzikl4bdÚ.h ! ň.dŽikrúžk@ý.h Féte.

í žiadfufr 9|!9d.!. .šah nebudfu o?oh''
!a. ch,bu' htolú a frinuloýi ufobili ňod.Ión
Doruiii' Z@ziboÍ 4 Bddr; afidali 'a
|.n fu ýoi| š,rnNú ěíbbosl ' a hed p|óce ne.
chali' fundli nóskd@a|hoú a fud.lá|s|@
! nd!Ón okruý aalpdlo. A kotho tobo|' bo|o
Ú.ba h ?robu|ldiu' hd |r ý nóž?|. óp'|a|
fud.lÁtsk.ha',budilďd,, slonťIha'

Márián sMoKovEc

vv v v vr7 v v v vv v vv v vvv v vv Ý vv vv

TECHNIKAo SPoRT.UDÁLoS1I t fov'

D.|ší motoř pIó R/c mod€|y frod.|', a |o ,,K'oua 45,, o ob'ahý7.cú, J.

(s.h) Z |a?o\h. ,iichózl n4 zó?adfí iž wozř.jně o,atř., pl'&#fi ř1'.nbn

túr tLh. da|ši fub, futot p|o |ádí.ú iízdé o,óě.h.ovlád..í 3oÚpř'v. z. dumPiíaoýou

(ýh) Časoýis Rldío contrcI Mod.Is ca
E1anoti6 n49sa|' ž. ! Tiinu, ItóIií ý
objtuilt ruipn ii2.aa nod.], Iodl ! .l.k'
|f,ťkýh ,ohrh.8' q|óběné ! Iaponsk"'
T'to htoék' o .Ié].. 500 nn ý ,rc.Ió.aji
úplné. |j' s přijinačen'ýls,Idč.fu a batďí..
ňí - .a 18 aao Iír ('řibližně ?ř,poč@ asi

Ačh,lí j. !š.obad znáfro, že d,h! b...
fi&nén! t'kÓnsbýó,l ja?úsk,ch ptacuj|-
cich jso! japon'ké výlobh' ý.Ihi lané' píecé
ú.déná ena ,ř.k!apaje. obnliší to|iž jd
6i tř.tinu cd, běžného j.dnohanóI@ého ,,-
su1čé a ?řijinače (be' bokfii) na saět@éfr
tíhu. Jde |!dlž zř.jhě tah. o le]ha,éřiotou
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)"t- )
"adě(d,,o>

PALI,'BNÍ DESKU
, (vp) Pokud k tomu máme pod}lady'
rozhodnme se často při stavbě Mker
áotovir i pálubnj desku' v Ekovém při.
pádč 3e osvědčilo @alovat ci'emúy

přl,trciu fu ákladni dest!, př.l.il Ji
celuloidÚ a @vÍch ještč připehit dalÉi
desku s vyřiznutýDi otvory. Takto upra-
vmá !álubnl desl.€ !úsobi dojmem stu.

r',EvNĚNl KoLA
(pá) Pfipeněílm tolá na podvÓztové
loze pomoci čepu 3 hlávicl dodllre toho,
ž. pň pobledu z hějšl strmy je vidět
jen bleÝice če!u' tterá kryj. Dlbol. Če9 le
dišlěn pom@l Mvl €..!ého trcu2lu .

čwltu' Ltďý prccházi dÍl.ou v čepu, tak.
že j. rtorlhován!řimo na dtdt Dodvozkové
nohy' KoIo s. musi ovšem na čeDu vo]né
otáéet' Tfuto způsob se hoď zeiňéru o'o
nčhďé matety' jejich' 6kur€cné váÍy
tnajl &o|a upehěná podobně.

. Námět: Áercmodell€r

zÁvĚsNÝ IIÁčEX
G.) závčsný háčel. gtáíovácl Šnůly

EůŽeEe na věmoj upBvÍ 9jkyné podle
obúztuJ aby pii vleku beŽ jaMkoli d.l!t

J.d.n kupón 'é pouldzrou tr oli*čnl @nín.'l

Do @tfu í* F|t i'dEs;elo Dlí' Rko 'edno
!lďo' NEl]vEREJNIME
n.Bou piiož.ny !upón, pddl. F&u !lov|

PozoR: PIrt1 j.n kuÉ.y toiól

PŘoDB'
. r Mo'ol Ju]or 2; LM l9@l pDnhý' |' Du!.

(|z. upr'hL pŇ R/c|

r3! Pnh, L0 ! ' Motol Mws 2,5 á |70 K.l' I'
xrypb. vsiz, Mor
rcry uk{n 5 á,0q' srr!.
mo'oÍ ,r '5o K& J stép..|k, v2 KG d .' l 'oíŘvr.

z.is!,,5.q (o'' k) á l3o Ks' Do l.dirc. rM

z l l . n (doďye0 | ' KhnL . . uPEby ' . 3 ' \ {o ro i
Nv2l zr75 Krj' J' KďE|. PEtnln l90.9v.Úo.

Mu' PrllřltÁ 52' I9blon.c n' N'. r0 Motor Mws

Rohl !M/redo.

ro K.! s. smd, arr. j.dn
Kr.lové'. 13 l.dnodi{ dd' Lll e Kidd vb'd
l9'rl9ó|' H' Jnk., PoIúá ó,

3m K&' Á' sÁdlo' ?lzŇLÁ 133/5'' ťŘha.xošiř.'
. $ 'r.iui3bÚý pň''méB.t. včebé řIé'r 2m
I(6' v' KÓhalj Č.chďr 12' PEhr 7' . 16 ,\{olor
vttrý.n 2J cm. v' válokk. Al

l9ó0)za l3oj2'5 D l.o'3r HUn*y (ló00o olnin
t kur' lÓ,.) zr l{ K.!' L' !iúNl. Nové M&lo n'
Mor' 4-{7' o '3 N.z.béhnutý Dolol }i$ '.nu
2J MK + Dj + ncin olll z. ló0: íoteD'dt
Álúg.ÁlÚÍ '' !ŤEbý lqól {z.$ T.s|r 2.3]50)

rúofilm zá 9'o Kc' P' Ki.6' c!' addv J45'

piht ronpŘor. eny dl. dohodyj.|r. U.mod.l

lďickl ó, Pr'n! lo.. 20 Piijlňaé Alla v..di. ílé
áÚ |úp|nys l l r . A ]Í r z !2 ' 0 ;<|qEn . í 'D f i .

oo to ! r c cmz r r ' o ; 'D3 r . nďo

!L, s|idro!. 9l|, Pod.b6dý'.2r R.L l\{ws
AP l ťn LM ]/ól). ]0 KB J' va|' N.rudÓ'r

xoUPĚ
. 22 M.}ld b||tu - dolliful(E(rÓu Di.xldkou'
P r2leí so!obi..2r9 .23 LM l/l0'9. I' M!

KojiŘ' . z ocdÓ\ou

s' JÚgffi, nb M 25.
PIíí}y úrbdnlch áŘoklv(h

lod|' '' s'lvr, Lubhnlrá 55' Pnh. 2 . ' Pl.nlr
F' v.lbv*í vrchehYic. 92'

p' Nlnčiě !. H'.23 LM 4á 5rl9ól' J' I(ohout'
Dru'íeÝnI 19' PI!ň, . 20 PlÁnkv kiiž'Irú' v' No.
vÁr, J'Íbkn r3. P&}a ó'. 30 Baj
o. Něhq NÁl.p*ovo ňÁň. 927. oínv..Porub.'
. 3r Pln.k ďién.j U.@loň'}.lv Hoút' r. Ši.
n.L Bošrý Jui 423, o, s!'icr n' Myj'. 32 r.']i!o.
yý l'iid.l k notoro vlom 2'' cd r' Hezá'. rMA
Hodo.rn.a$Purn,ilty

PlÁ'ly *ii'Ď1|ú' M. sál' Lomniě, o' sokoloý .

orr a 36 c,y.j.l.kMoiory
6 vJ2 c vhÓd'é k Fbonu lodč' L' Rú'.k' slrdt&
E 9} l' Poděbr.dy' . 37 P]ánry řEjlclch r ndéú.
'|dd dd (z obddbl F 2 'vét' v.].9; rnjný
jjPi.hled.|.m.ílÁhrn*<n&ul.J/'r,'cjriod..
nvr.."' v' xolÁl' s&f.t&ovr 72o' Uh' Ht.di!lé'

}ÝMtN^

. 3€ ?ónločku 1ó 'm a notd dd l' .m i e

cď v .hdt a notol5_l0 ccň .. Žh, !v' Ji.
D..\t LiP@Á ló]ó' Got*ildov, o {o Dvl rulc.

o.LlmA I r0 nA. J_

det' hotor 2j'_rj c.ň, J' v.vru.ák, Ň fu.db.ch

DlÁn.k Mo+vy. Pinz Eu3en.' v' R.h.k,c.P.oý

pouÁnÁure st
KUP o N L.t.Ckého mode|ář.!o/ót

pntolové pridb. L H!dib.. volrě 33J' . ,r{
Durálďé rÁft' + obud + čR'rrobčro u F 3 zr
U.nÓd.l l notor.n' M' Dď.t, K.ltóÝr yýlií
'7, U*l n' l-' o 45 Mďdr vltlvú 2,' .6 be

BuE1. vdl! 5}' u li4ú'. * zbdhl Dqor 'u.
nior 2 Í .ilonú víull ur d.t' noto. do l m. v.
středlj Brcunov ll/l32. o NAchod.. {7 NoYý n&

^. M r.r, smdmov. 26, c. Tnrn. a {a Aur6d-
Bš ó v zi ňúor do 2 cm' M' soltr. zúovď.

pÍÓdrm I LouDb' I. stlid. x'slrN a. o' Úil iL
orl'. 50 ÁuGdlr. z. notoi sigÍ rt .ň' z' sldn.
xr' DÓubnw ]095' . 6l cbový nďutN..t člu
z. notoi !íws 2'' D !.bÓ prcdrn' J' 2Ár.' slÉ

2 ru'oÍÍ.ť. 4 múor MWs 2'5 D J' Bfu.''

7d . r t Fn . lš r . l . '
ltucb{ito ri, (*mn

z.tlu) zr d.t' óúor 0.ó_' .cn nebd lokmoliw
Pjco; Dnýrd!. p@d{n a l'0 x6' '. T'td, HG
i.jí t5' Domžlic.'. !ií (.tsúi u|EiÍorcÚ při.
jfuó T ó0 z& DrcÍ16čtu 3 hn.piIý. dÓplÚnn.
I' víú N.fudďr 219' Dub.č'. 56 Dv! .l.L6
noory 220 V, 30 !9 l2OO ot/nin (N.r. crvry eG
ro) z. d.L nolor 2,5 cfr. '. K.Iib.' BměnÚ.j 59'

L.Gcrmod.lAh|Úu li&E.
furo (t l t|) a věÚon A.2 D.bo !7.k.fr.u' v' skllr.

RÚzNÉ

.6a KoNtfurúi !Dt@ BÓd.t HKJol ll-^,r
3 ól ) Mbhl 'Ájhcóm |v| oúlov. kopil !.ýrjdu

Po]!xý noddÁř (.RcLn rltoňobj|ow i bn.I]
Adft|; Gónrr VhdzDc.

Ló(L 12, ul' fiMn'ow 24 26 n. r', I'oLsKA'

I {N IET  Pno  YÁB
Hi.loijclÁ lit.rrrú . b].Ýně b.l.tn. - FtřIjét.íé'.I . !.job.

lib.!ěj.Í nfu dfi ^1Ói* 'nfuk!' A trr jútě eřiúúe
rukj.tlat.kký Dočin N.i.no voit
dn..b vydávÁ :oubo' n.'.pšich Ji!Álror.ýcn @vI.
d.h ! voÉn;|ou (ňrd}ou kn],\r rycltzt pod
fu.d vo'.n.Lé 'ovIdly. sD''w{d v njcb
nisto[ky z.chytil obÍ.z inŤýó vrr.óných údob'
fu.I ňidul$d' Poviďy '&u v. Ýýboro rEmy t|},
ž. čÚÓv. zrbÍŘ'I lioký ús.* ni'ich déii! ' dobu

voiÁ!' téhd n.llld|eLtvl
buhršreho prcEifl
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