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v ŘlnÁcn onnÁucŮ
vELIrrÉHo ŘÍ.rul

J. smá8á, 8€neťál-maior l.t.ctva Ý záloze' čleí Ksss od kÝětná .' l91?

byly Yzduchem chr'rýni kuroEety.
otÍu! o:sdelu byl ovšém značíč ome.íý'

orelnige oddilú bylá jednÓduchÁ | Ýe.
litel odďlu, komigř, pobočnik, ktelý byl
součásně .áč€lolk.m štábu, á starší rcch.
Dik, odpovldlilcl aMteriální přípráW I€t't
! ásoboÝáll pohoÚými láttámi . má.

Poú.lku dvouEústDého letadla tvořil pi-
lot . Eechdit' Teílo u.čoval pilotovi
kuB, prováděl pozotovánl a v přlpadě po-
tř€by střtlel z kuloňefu'

Dokoíálé oraÚiEačni foEy válečného
létectva tehdy ovšeň Ďebyly a i'yavářely se
postlpně, prax|' A iá bych chtěl jato st.rý
letec, kte.ý sloužil u,letect% téměř tři dc.
.eiiled, řtci let{kému dorcstu: PaM.
fuÍe, že íaše iády a iístntce ;sou psány
kÍi, žé isou yýsledken kolektintch zku.
Šenosd á moldrcsti nejedné gener&é Ýe
lirelů' pjlotů, tonstruktéiú a bech.nihl.

z vlástni zkuš€nosti mohu losoudit,
jáký obrcÝsb vývoj prodělala letecká tech.
nik.. Lét.l jsem na stihačkách á bombár.
dérech leiťůznějšlch zíáček.

strcje, s nimiž jsme po r*olu.i a.ínali'
nuěly piistrcje' kt€ťými je lTbav€no sou-
dobé létádlo' slrÁňý chod motoru ve
ÝzdÚchú molú pilot kontrolovát poM ták
zvanou ,,pllsjlcí nádobou..' Jesdi v ni
vznik.ly bublinky, fúgoválo mzáni, olej
posfu povaldo strcje j j.st]jžené,bylo nutno
hled.t mlsto k nouaÝému přistánl.

Před lz]étnutlm si letec připeEil k ooz.
výš&oDč. a úmto prc3týo ba.oneirE-
sfuidď ulčov.l výŠtu. Nebyly di kom.
!ásy' v.deni let!ďá se prcvÁdělo podlc
orj{r.čolch bod'l !a zemi'

o m.tcoologiďÝch předpověď.h a po.
větmostní službě jsúe tehdy nměli po.

Počaí se určovllo poďe ÍústDlch uka-
atelů' Dětdy byly použlváoy b.lony' N.-
bylo &i Íaďové spojeni. Po salru n.měl
štáb poněú kde se letadlo Ý tu chvili @.
cháá, tim Déúě j$di PoŠÁ.lk4 sproir. bo-

I při tomto .hudém máteriáhrĎ vyb!.
vol však letecké oddily Ýhi!.]é tvúrčl
eDefgil lidu, j€ho nejvěrněišl.h sFů-to-
muoistú z nezlomĎé vúle strány á ýlldy
dělolkú a rc!íků, význmně ponÁhaly po.

L.taďa 38. oddilu obsra!ával! převážně
výzvč.lné úkoly plo záp!.L.l střeleckou di-
vi!i, P.ůzkuEné lctynad železničnimi uŽly,
silnicfui 3 dúležiÝDi ob'tými centry.

z iniciatiw v. I. LeiÓ. bylo letectýa
šno.e vyD'iváío i k agitaci. z l€tadel n.-
šeho oddllu bylo sbozeno velké fuožstvi
agi.ačniho Mte.iálu nad p$iceňi nepié-
tel. v letácich byly odhalováDy zločiíné
ď. polských iít.s.ntů Úglo-ff6@u-
3l.ých & mqických piisluhowčú' vlát|a
dčlnIkú a rcLú&ú v nich lazývab pobké
pBsitc1, aby překazili kflavé akc. štech.
tické tli}y' I tato lrácc l€tecl.ých odrulú

Když se situác€ ná zápsdni frontě iešrč
přiostřila, byla z 38' oddilu vyčleněna sku.
pií. tři let.del, s Drčedim působit v b€2.
prstředĎi búŽl.osti pMí ljíie. stál 's€m
sé tomisařo této skupiny.

Mnohé těŽkosti překonávalo ňl.dé lc.
t€.tÝo na sýé .estě. Byl nedost.tek pohon-
!ý.h lárek' mazánl i náhndnlch ďlú. Ne-
bylo s@oziejEě sriedisk P.o oPťaW .
úd.žbu a Eechanici Euseli Bt všesMnné
Ýčdomosti, qrcvnat ,e s lej.ůzíčjšiňi
složitými placemi a lTstačit s p.imitiÝniE

Motory byly nedokonglé á púsobily nám
hodně starosd' Musely býl čato,brft.
loÝáĎy á p.čliÝě r.glloýány' K poÝin-

Josef lýaíoÝič s@ga je jednln , ni.
tjonů pÉcujicIct! ttďi 3e zbMl v fuk@
brbili ''ádou rcpubriku sově!ů !rcti ne-
přát.l'lm' v roce 1915 naýoupil ia}o ml..
ďk do Puúlovstého ávodu' zá účast ve
Ý€lté stáÝc. byl ml.dý ámečnit Ý r. 1916
uÝězněn a !ák z t.4ru poslá! ne front!.

Po únobvé levoluci 9e J. J' smlgá vrÁtil
do Petrofuadu, Pracoval i'to zámečnlt
v tovÁmě ía dělz a l ' kvěba Í. l9l7 vstou.
Dil do bolševicté stldv.. 

Ř€ěv' I. Lrini z 1'' tvě@ i. 1917na
schůzi v Putilovstém ávodě zsPúgobib
brub@e @ duši i myí mladého koDu.

N. podŽiú t' lgl? byl J. I. smag! v řa.
dách pulilovského odďlu Ru.lé a!r.ly,
ktíý odfeil nápo! bělogÝarděj,kých voi3&
KelenstélD ná PétrchEd.

Je zlÚB r. t9l8. Noýý nelihel ohJožuje
Pe@hŘd'kolébk! sláňébo futna. K Nď-
vě se prcďrájl phty úěo<ký.h okulantú.
Nad Pirěrm se vznáši noÝé hozivé né
baP.čI' Josef IvÚovič vstupui€ jato dob.
bfulnik do Putíoýgtého blrllioluJ kteý
j€ uÍč€n prc nwskou frÓ!fu.

V lednu rcku 1919 byl z rczhodduti
městského výbofu stÉny losláú s iinýEi
o€trchlldstúi toDunisď na áDadfu
ircntu' r".' p.i"oti ;atďpóut*y půov-
'lt u 52. sdelecké divise.

odtud byl přéložen k 38. let*kéňu od.
ďlu iato .giútor á orgeig&l pmcohlk
. b.zy nato byl jmeĎoýán komisářm 1' le-
tecké $k.d!y téhoŽ oddilu'

v srpnu rcku 1920 lbelvoval Josef lva-
nov Jegorjwskou l€t.ckou školu 3 zústal
v ni jako letec-instokto!' PosNpně p.k
půsbil ja}o instruttor v Kačinské 3 Bo-
riso8lebs&é letecké škol€ do i 1925, kdy
byl imenoÝán velirele perutě ,Budá
Mo!kýa.. a losléze leteckého odďlu. Po
ab6olÝoýánl dalšich }uBů te z!Ťšenl }vá.
riftlce v€litelského sboru zastá'tl řádu
velitel6kých fu*d až do Í. 1948, kdy odc.

zá sÝé zásluhy o vlaí byl 86eťáJm.jor
tetectv. J' I. sma8a vymmsán Rád.m
v. I' Leíina, dEtiár Rád€m Rudého pra.
poru á ÍúzÚEi m..bilemi'

NynI se túto zkušený l.tec lktivně
účástr'l pťjce leningradského 8lortovliho
|€teďé:ho klubu DosAAF. Prchlubuje
ználosti mb<lých, přeďvá spoftonim leG
cúm zkuš.noÍi a vzpomi'ty na sÍvélé
hldimé činy pMich sov&s}rý.hletcúvl.. .
tech občanské válty, na í.úé bojoÝé
úspěchy sovětstých l€t.ú.

Bylo to koncem rcku 1918. s mnohými
pitěrskými bolševiky' }teré strea posbb
n! Žápadnl frcítu, doslal js.m se i já do
iad lolitického v€d.nl střel.cké divise.

Mbdá Íép!b!k! sovčtú prcživala nei-
gtsšněišI a neibouřuvčjšl .pochu. N! iďe
fuku l9l9 s. sifuá.é ještě piiostřilá. zuě
byb *vi€n. nařttelem Še všrch stEn.
Hlami íly byla sovětská r.publika ouÉn.
ías.dir prúi kolča}ovskýD holdás) kte'é
ji obežoe]y nejnebezpečněji. situace w-
užilo však i šlechtiďé Poluko a zahájilo sil.
nýBi vojsty ofmsiw Da ápadč'

Pobký stattářsko.buržesíi sát bylmoc.
íou zbrl v ru&oÚ Ánsue, FrÚcié a spo.
júých stótú' T}'to zúě v'!žily k útokú
ná $vě$ké Rusko pohkých legionářú Ý€.
d€ných Pilsudgkýo 3 ásbjly je bol'alě
Pcnězj' qfstrojt i !Ízbrcjl' HbW ae. a
navlc i hitlnl kontEr€voluce.

všm těoto silám 'Ýbojné rgk.c se po.
stávila na odpo! mohutnÁ Ýůle lnoji.ích
ogvoboz€ných od jmleriálistjďŤch pout'
Lid Dovstal MobŘnu hi*orickich wmo.
ženoid Řlina. KÓmunirtictó .tfr; w.
ŽÝala Paciilct lid měst i venkov., pÍacoí.
niky závodů i poll k účasti n. tomto v.l-
kém boii. KoEui9tické odďly, kt..é byly
vytýořeny n. poňoc Rudé aEúdě' bojo.
valy s bemeznou chřbrcsti' v Miosku
byl utvoŤs děIni.ký plut' (oÝodělnícj a
želeáič]íii s. po prÁci podtobouL vojs.

BoioÝé heío: ,,Ka'dý. dělnik ÝojÁkem
Evoluc... apálilo mysli i sldce liď' Rudá
.mÁda ravjDov'tč eÍúst.|a dobrcÝolnlky
2 řád dělnikú ! o]Díků.

A t* jseo 9. octl i iá v 38' leteckéó od-
ďlu ápádí1 střelecké divis€ ve futůci,
jq'lž nÁzéý Žní díes loněkud neobýakle,
v. fultci áBitátoratrsaíisátola.

Leteck.ý pďr Ďašeho odďlu Eěl šest le.
t.del l byl tehdy povaŽoýán 2. leEErý.
Byly zde jednoEistné stih!čky s dÝounlst-
ná pfuŽkDDná l.tadl.. Doghovaly .ych-
losti 130-l,1o km za hoďnu' vyzbroj.ny

K oBRÁzKU NA TITULNi STRANĚ

od.Iíl, |Nlýčn,ho lohha ýó1' 25. řljfu
|oku 1917 a ?],é bojoaé pohÓt@oýi' A.šdk
ani hontra|fuh.. fu'ahók]d a při'r@
ula s. aa íozdreni .h'staného p@stán|.
U Nikolaje.shého noýu kofui| křižntk
',A,rorc.' jeh"ž déld b']a 

"dfu!ř.na 
nd

zifrni p.Ióc, sidlo P|Ózdtlflní .lád! ' ',Atfo-
|a,, čehala nd síEnól k bojí- objeai-li ý |u.!é
a bílé s.ě||o' zna@ú |o' ž. ý dolud x.de
j.dnáni, objdi'lí,. sMotné /u.lé gětlo,je
!Ó li?iól h brji' Přé'ně |e 21'|u hodin ý
obj@ílo |,4é ýětl. a zd něholíh oŘnfužiw
již zldunž] hntoick! a'ýřel Š palub,

N@ó.?Ócha děiifr lidý,c blla zlháje,a' ' .
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nosrffi mech.nilri paďilo i .erpá.{ pofion-
ných látek před l €t €m'

Pies všcchny r]'to těžké Podtdlky jsem
nikdy neslyš€l neimenši projev nespoko.
joost' poloNadových ýoiákú tecbn!.kého
p{sonálu) kerý téměi neŽna| odpočinku'
Letecký pek odďlu byl s!ále pohotově á
pi'pŘÝen k boji' NepÚatuji i €dinébo le.
t*kého nešté*i z viny e.hnl(kého PeBo-
Dálu' Atoje nejlepšídůk.z vel}e}o vlaste-
necvi a revolučll oddÚosi boioýých

P.oletářským cřeň jsm si osvoijl Ýeu(é
á imé MěĎl poutické vy(hovy vojárú'
Po'ún.lo mi i zocelen', kreré jsem zhk,l
vc velté a pené s.Ítkíuté rodiné putilov-
ských dělnikú' Měl jsem stále pied očiru
ýzo. velkého, s}bffiého a nejlidštějšiho
.lově&a, vbdimiŘ Iljič. Lelina. Poštěs
dlo'Še Di Ďěkoliktát hÓ vjděr . slyšet 'eho

Jako dnes se pafutuji í! 12. květÚ bku
1917... Továmt dvúr. Nalcvo, ý€ďc dřs
včného domu závod'lho Úbo.u stála tri.
buía' íalrávo bu.lovy válcoveh. c.lá prcs.
toŘ přeplĎě@ Putjlovci.

Dvacet áž pětadvacet tislc se nás tehdy
sešlo @ Íúting. Ná tÓÝá.!i úzkolrcleic. se
4staýila ]okomotivká s plošinovými B.
gonyj které lidé okaIDitě obklopili. Prc.
tlačii j3eo se aŽ k tlibuíě, Neděl jsem do
rozhodných tváří suriruhú a cítil js€m

Bylo to v době, kdy menševici a egcři
zu{celi !údu pod noba@ a boi s lfiilci
pro Dě byl stÁ1e obtižÍčjši' Y. snaz. zlstat
M gvou gt.ou Putiloýce, přip.svili na 12'
kvěren celoávo.lnl schůzi' na niž PřiÝeďi
své Předáky' Ani bo]Ševici všák nesp.li'
Uvě.t.oEili o chyst.ném mitingu soudNb.
IJnina a Pozvali ho n! Ďěj.

PMi !.y,loupil ministr zemědělsNi pto-
proatimj vlády, *eský ýúdce ceroov.
H@ořil pbÚ.' Détnlo však bŽo rozPe
znali i.ho pdzd'é dffi3o8ické fráze. Bylo
slyšet rczhotčené výkiik':

. Přstaň lrykládár pobÁďy ' . ' MIuv

. K.ly budete rozděloýat poŽ.F}y?

. Plyč s váltoul . . . t
Pokiik . pískáni délniků donutily Čer.

nova zmiz.t s triblny a rychle 3e ýatladt

Ještě nětterý z eserú se pokúsil proúlu.
út s tibuy, nikdo ho však ĎŤoslouch '
Tislrvý dav 9e zachýěl vzrušenírnl ,,Le.
í iĎ lP ř i ' e l I l j ič| . .

PrcsrloŠtvi se lozbouřilo lozdmvnými
výttiky'

vlgďdr lljič ý.]'šel na rribunú řyclúýÍ,
p.o íěj tak chlrakteÍistickýň kokeú'

Iliič Droievil oolitovaíl. 'e nezasrihnul
Čmov;, aby móhl odh.lii oolluku soclá|.
nich tÓm!rcmisnltú t obháj.ů reákěni
obúlné pÓlitiky sútu v ieho piltofuosti'

Už psníúi slolY upoutal Lenjn pozoF
nost tis(ů' sila ieho Diesvčdčeni. Drcstota
a Ja'nost reč' vše.ůy Uchvatid' fuk.l
!rcsté to' co taždý z nfu citil, chtěl, oč

Jasnéii než kdy před tim se ním o.lhá-
lib skute.ná tvái prozatimni vlídy a zrád-
Ňvsl.i politika menševiků á €serú' keti
piipravováli cesfu kont.arevolu.i. Dělnici
hltáli dychtivě taždó Leninovo slovo o mi-
fu, o piedádi pozeDků do rukou Placujl
cich fu]nikúj o boji z! zlepšeli postavell
.lělnictÝa' J€ho ře. o součas!é siluaci byla
iásnou odpovědi na otáztu: co dčlat?

Prole!ířj musi dosáhnout přeýzed moci
Ra<lMi děInických ! vojelslllch 2ástupcú'

Řeč skončila' A nádvoříň ŽnoÝa zabou.
iil! vln. nadšúých rÝkiiků. Dělnici '€dli
Iljiče á na rukou ho o.tnesn k autu. ' '

Nikdy í€zapoEeíu Ú lo vŽrušuilci
letkÁÍi s veli&ýE vůdcm PEcujidch.

. ' ' M' děhlci, lTsl.di stmíou upeý-
ňovat řady bojovniků lďectB ňĎe šli Ýždy
piik]adem v plněDi vojenské poÝinĎosti á
rďolučni vlasteíecké službě otčině.

ve skupi!ě by]a alož€n. stÍátriďá oF
gaDisace a vedeni mělo v bolševjcich 9ý.
zMmnou olotu. Bojes.hopnosr skupiny
byIa sustáÝné 2vyšoÝá4á' Ná schúzich
jsme problral, !eie! všeob.c!ě politicté
oúzky, al. i otázky boie, piic€ á ďscipliny'

Do našl bojové skupiny přišel i letecl
8oud.uh Pil€ctij, bolšev't z dělnických
iád. Byl to náš rudý l€t€c, lTcvičený v 30-
v&ské letecké škole' Letadlo úu bylo vším,
do bojových úkolů se přimo hrlul & vše.
chen volný čas tráýil r€n.o fudý komandýr
ňezi rudo.rmějci; pouti.ky je Ýzdělával,
objasňoÝal jir poutikú sráĎy i jeil boioú

KomÚnisté ýěnováu velkou péči poli.
ticko.výchomé pfá.i mezi rudoamějci'
Dostali jsmc pulfunovský varon, zřidili

jsme v něm fudý tourek a s.hnáli tíibohu
s 50o svazlý' Rudoa.mějec - ob.ánce s.
ciáuŠtic}é vlasti - dychtiýě toužil po Ýě.
děni a r]ádnutl bojové techniky.

Přikáz koEeistické str.ny k ov]ádluti
letecké tecbnily sc s€t}al u dělnikú a rol.
nitů, kteři tvořili zátl.d sovětského le.
tectva, s vřelým ohlasem'

Kon.efu rcku 1sl9 jsem se i iá jako žák
Jegoljevské štoly pustil do zá*I.dú letecké
vědy a za rot jsem Še stal instlu}torm.
Učebny školy, která byla vytvořená z tk.l.
@vského te.hnického učiliště. záDlĎili
úč.stElci bojť! zá Řijeí a voiáci obč;nské
války' Byli mezinImlmnoz pozdějn sl.m|
lctci: P. MežeŘup' s' sesb}ov' F' Bolo.

Letectvo íaši zÚě, tterá se sal. nej.
mohutnějši leteckou velmocl, vznjkálo
v tvrdých boiích s íepřáteu vlasli. A zá-
stavou tohoto letectvá jsou veliké ideály
komunistiďé ýrey a lidu, tÝúÍce dějin'
budo*tele komuíismu.

L,eúfni př.,n A. Dzljarhina
(Kry|ja Rodinr ě,8' 1957).
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AbsolutnÍvýškový rekord v SSSR
(Lh) Př.d daé|i le,' ut@il frolha.

'hj ňÓdelóř ceofeij Ljlhnhin absal,|at
ýět@ý tek,ld ! haréeo|ii ,olajch fuo-
toroýých ňo|1ehi' h.bž j.ho dode| s fuo.
torfu 5 .ffi úsáhl !!šh' 4152 ň.

V ?osled,nct d.fu l.t..h ý Ljub|aíkitr
z^býýal př.konónfu s|aftho rckoiý.
AalaÉ Ópah@4| úspě.h z rofu 1947 sé
ň! n.dařilo. v !.tě lo|L\hého rÓhu dosóhl
jéhr no.!.I po ýatfu !'šk, 3000 fl; ak
zhi'.| ! obla.ich 4 hon'tfuh,éf jej nd!él

od |ohoto poÉu" ý Ljub,aíhin tih
!h. zabjýal kofitÚkčni thaťaht.f''li.
hÓý fro.!.ld. Náptava blla nož,,ó d!ě-
fua ,?úsob': zvjša|ň nfu?fuo'|i fuo.
delu a zlé?šéaín ?ňce no|o/u v. ý.lhé
ljrce' Ljúdlkín opalříl ýdÚ fro|Iél
a láštnbn au,Matnhjn zař|. én|4 kte-
fé .é vjk. nělo něnit úhe! fu1běhu stabí-
lisótofu. To byl ?Nní hrch h zkpšai'
R@něž b'lo ia|no ý zab!ýar noto|éh;
.. ýélhé.ýšu ý totiž ry.hle ?ř.chleo.
9a1 o né.láýal ýI@ o'honno't. Po del.
š,n ěaý se poddříIo Ljúurhin@i í rub

Přédběžné 'ta , nodélu nd Tušin'
shéh letiiti fu jaře |.|oš,úho |óhu l|ó.al,

svřToVÝ A NÁR0Dl'lÍ REKoRD

Po !áÝě!ce tohoto čIslá jsňe dost.li
z!ťáW' že mistf sportu J' sladký, dc
3áN dle 13. řijla v P.rdubiclch pG
rc.uhod!ých výko!ú, kt€!é předěi dc
3.Ýa<lnl Dá.odli a sÝětoÝí rekold'

Ry.hlGtúí tfuhor.ý l.r
l. kátegorie do 2'5 ccn
J. sróčý' KA Bňo' fychlGt

př..bohlodr a,soký.h ý'honn. Téd blo
fužno @ažoýal o př.kofoi,! sta|ého t.-

Kon.čně jednoho le|ního dfu při,4-
ý@aI Ljúlškín na btíšri bl,,ho Mashv'
ýůj ňodel k ?řekonáni ýěteého |ť
hot.Iu' cdofuěříči zaujali hútd, po.o-
r@ac|ň k.!d|. s b1|os?idoe|ď, (při.
'ttdjé' zaznafr.nó,al.1 ry.hloý haI|éls
+ ýjšhu ktu). v 17 hodih 21 ňinlt dal
hl@ni rozhodč, P. G. R'thin ?N4 h.
ýafu. Mr.l.I Ljubuškinalzlal ' '. Bé'.
?rcstřed,1 'o něh 'e lzfuslo do,z.Iaéha
í ktadlo ''AN-2,,' ?ilot@ané 'poft@.
@ zaÚ,lkinón. ve ýýšc. 51a0 h ooln'
hoto|dÚ fuoÍ!2l G' Ljub|.ški,d - pfuně
pÓdl. pí.dpoh|adú . 'dize| ý obla.

za několih .lni dršld do ňosŘdské
ldkko.úodea'řské labofutÓř. zpúaa, Žé
hleddný n.d.] ý objaíI ! rkolt !6ftiu
seryej@ha , Kaliníúké oblasťi'

vrhodnoc.d bafo'peedqruÍu 4ké.
,dla, žé no.l.] o' LjublaÍkin. dosóhl
!,šh, 5103 a. v,hon je o 951 ň x!ššt
ýě|@ého |ekoiu' Btaw.n.ho linté,
'Polt@ceh ?ř.d d6eti l.t'.
Podle čásopisu soýětskii paniot 7l15?

česk0sIovenského mode|áře
230J80 tú/h. dDe 13. Ť1im l95?

výkon ÝÝšši n.ž dGava&ú ná!od.
nl ÍekoÍd (sladký) 21ó l.m/hl d!. lr'
8' 1957) ánež světoÚ retord (Algličan
R, Gibb!, 225 km/h, Flo..lcie 1957).

Motor Mws 2,5/1957' obsáh



cELosTÁTNí PŘEBoR
radicm. modeIů

z Tesly vlchlabi a s sl body Žútězil
pied P' slkdolem z c' Budějovic (0 b').
Nejpočetněji byla obsazena 4. karqo.iel
kde startovrIo celtem 8 modeláiú' za-
s]ouženě zvitěziI opčt J' Hljič s 37.l'5 bo.
dy pied v' Hájtcm z Pr.hy (24.l'5 b')
á M. Naýráti]eň z olomolcc (1Ó1 b.).

Motoroýé modcly startova]y se Žeňě.
Utázalo se při tom' že nqvětšimkameneň
uazu biTá podvozek, kte.r1 zprávidla ne.
vede mode] při ýáťtu roÍně. Počási sou-
těži přálo; v Ňbo!u' kdy se odlótáIa věF
šina staltů, bylo skoro jasno2 vitl0-2m/s,
v neděli po zala'.ni zcsilil vítr na,l 6 m]s'

co ToMU ŘÍIšÁ RADISTA
. cÓ tomu řílrám? vžd].i viš' že něco

takového vjdim po prvé, tat nemohu nic
iiného, než 3e divit. Divit se tékÍásné -á
piesto po cctý .ot opuštěné - rczjezdové
djázc, ioukát s oteÍienýňi ústy á s !řeČi
v zátYku n. to' co takový modcl dovede'
occňovat trPěhrcst modeláiů a žasnout
nad odýalrou, s iatou svéiují pill'vé dilÓ
moha dcsítck hodin tak nespoleNivéúu
živlu, který' jak Žnámo' trámy !.ni ' ' .

- To my iikánre o valich .aďovlnách

- Áto btch se s tebou Mdát. cobybyla
skutečo' jctldl. bcz tčclr ''ncspo]ehli
vých,. radiovln? H.lčkou nespolehlivého
poÝětři' TE]rvc radjo postaviio vzduchem

rr'. NaťrJ!'l (!1ť!o] ! J. KÓ.ičAn obu
z K',1()!a"|oúť |! ýtfu l ie|]ňapoL^.|É

\trB Dloat új"! n1o|ld 0,'

bezpečné mosty s jedloho letištč !.

- Koukei' koukej, u]ed, ťádio pieslalo

- Doufcime' že ho na té moto.ce do.
žcnou.'' Á ieý]ip.k viš' p.oč uletěI? Jsi
taté motolista' tak jsi byl někdy na moto-
cyldových závode.b; víš, že ý l.aždém
ýrcji jsou soustieděly zkúš.nosti moha
let] ýiš, že piesio k!Ždéru závodu před-
cházi fuoho úprav v dilně a fuoho zkou.
šck ! te.énu' Á tady jsen zaslechl' že
tcnhlc model ieště ve vzduchu nebyl' Jen
tljd, unáslldistů ro nebývá o nic lepši...
ÁIe to na vě.i nic neúéúi - nemá to býl.
Á jcíě k těm motÓ.yklum: ne*ači být 'en
dobrým jeŽdceň'ale ta(é dobrým mecha.
íikem. Jezdec musí svúi ýroi do posled-
niho šroubku znát a ncc{istuje' aby ne-
věděl, proč svičká páli. To prozatim na.
šiň modeláiům scháziI bud jsou modeláři,
ktcii uměii postávit model podlc všech
P..videl mode]áiského klmštu ncbo !.dio.
amtéry' kteil védi' p.oč oscilátor kmitá,
ale uiversáhtch radiových modelářů náň

Íizaných

+
Molafut1',nodé l tt. vont||! h}
z KA l,nhdnněýo|Tpfuta) t,ť

Ú|ú Ítt íi2Úbn ýnhotA]'

Na opuštěném starén letišti v chebu
uspořádal krajský ae'oklub K. vary ve
d^ech 21.-22' Žář' pNni ce]ogtábj pře.
bof d]ilkově řizďých moddú bemotoro'
Ú.h á motorcvých. Po loňské cekem
ftálo lspěšné soutěži ve vrchlabi byl le-
toŠíj přcbor pěknýň a dobře připravŠ
ným spoitovnim po<lnitem.

Uspoiádánlm pieboru jsĎ€ oÝ{em
udělali teprýe prvnl nepat.ný krůček k .oz-
voii této !oÝé katcgolie íaš€ho modelď-
stvi. Doufejme' že již v přlšdn roce s€
dosÉnou moddářům do rukou raďové
apďatuÍy' zhotovené v Mws Bmo,
odborúá piííučta a hlamě - že sváza.mov-
šti radioámatéři piestaĎo! ňácešslv pře-
blžet své mládši lolesy' kteň !o]it !otře-
buji jejich pomocilPak se jistě scjde v e-
los!átnim !řeboru !'l.e než r r konkurentú
a tald ieiich ÚIony, alespÓň těcb neilŤ-
šich budou vyŤoÝnúějši'

J |'i;|n : Kn oý|dťo,oýa|n pěkiě ,é'
,E|ký Dode| Lkhtd ú ,ou.t] .l'ijed-

N?au |olé u?uÍnhn} sl a,d"|d-20'

Letošni pMí přebo. by] Pode iádů
FAI rozdělen ná 4 katcgo.ie: 1. Letádla
s mechanickým motorem s vicepovelo.
ýým řizenim letu. 2. včEoně s úcepove.
]oýým iizeíim lctu' ?. větroně pouzc
s DoÝeloyýfu řízenim směrového kormidla

";bo 
kiid?tk. 4' Letsdla s mechaniďým

motorem pouŽe s poÝelofým iizenim
směrovéhÓ ko.midIa nebo l.ridélek'

v l' katego.ii se stal zagloužeíě pře-
bomikem republiky I!g. J. Hajič 2 Pra-
hy' kte.ý ačtoli ltáíoÝal sám' pied'cd
u nás !€Ýi.taĎé dokonalé oÝlád.int mo-
delu. Druia kátegorie nebylá obsazená.
ve ]. kárcgorii zaletal dobiť v' skfu

J.ljio.hlth' ó účelný ]ednÓ,ruld,i hoto|o.
i nod.l J. v},áčha z KA c' Budějaliý

}iahaře: J.dno|atelo.i létto,i !,. s*do]d
. KÁ c. Bullčp'n.. Dol.: s|u||1,jt!. .

ha tit.'oL.la1i,o frad.|u ]nE' 1. I]ojičt
: KA P|uhd,,Jýa'

240 r,srgcrvMopsl..{Í'



dosud lTbsdÓ úálo' Proto h.fu čct.l, 'e
s. fu sejdu také ! íěktďým rádistou z tÍaj.
8kého radioHubu' Ále nikde nic. Ná mo.
tďykloÚch závodech bychom nášli ne-
jen jezdce' a]e i lékaie' sanitku! m<háni.
l.y s nářadili. To vš€chno ie součástl oť8a.
nisačni liipravy soltěže. Kdyby ďistG
vala spolupráce m€Ži modeláli á Íadistý
byl by kterýkoli iádistá musil podle sÚch
zl.ušenosú tieba z Polního dne připom*
noutl že na i€tišti by neměly chybět áspoň

vlnoměr a srjd-dip mett pťo konBolu la.
děni tmitaýých obýodú j indit<átof sily pole
pro s€řizeni ýysilacich antenj Ávomct pÍo
tontrclu prcudú a nápčti zdJojů; auto-
blteÍi. pro Žltlvici sÝičky a niztovol-
tová páječka, pokud možno lis@lovái
zařizeni mistniho rczhlasu' aby se bylo
možno dorozmčt po rozle} é Ploše i
Ý }úutu fiolo.kúj pobi.el €foĎ Pro
',pomeal !ozhodči..; a kolečně kontrolni
liijinačc' jež by spoleNiýč lYloučily po-
škozeni záýodnita rušivými Bignály' Ru.
šenl na l"muených '$ode]áiských..
lmitočt€ch í€fuusí býl púsobeno ien mo.
déláistými qsilači' ale i iinými z.L!ji' -
Toto zařizenl je běžné !a ktďékoli ko-
lelÍjvce a kÍajský radiok]ub by je jistě
mohl d]ít k ďsposici i se zkuše!ým B-

- To máš lrávdu; j€ jásné' ž€ modeláie
nepřeškolime za .ol na ťadis a radbfu
zase í! Eodeláře. oba obory jsou d!*
!ž tát lavinutý žc je nubá spe.ialiŠace.
Jeden čloÝěk íeůže sledov{ rycNý vý.
voj fuodelů i .adia 'rcveň - a ták jediné
Ú.hodisko je v kolektiml pÍáci.

- Ta}oyý.h kolettivů je tu už několik:
lÝoddjt - d.akař, mecháíit - motoťái a
radis.' zeáži fue však naprc3tá pře-
vaha je.boduchých wsilačú - sóIoosci.
líto!ů a !.fo+ PÁ. v}padá to ták, že .á.
disté podlehli volánt modelářú po icd@-
ducbém Žáiizerú, !. j. mÁlo lo.uchoÝém
i !ř' n€šetmém zacllizení á bhsům, že ía
stlblIně srcjně @oho lezáeži, tdý 'Y-
silač Dá ifi lepatmý výloD a n€může ni-
kobo Nšit. Při tom v!'t ,ápoměli na
jedlol nestabirď Ýysilač - a stejně ták
přijimač - loškozuie ňodelóře smotného'
když !ž - řek!ěme si to u!řimě - ne-
hl.ďDe !a]< úzkosdivč ná !ředpby. Na
st6ě v}tsilače se výkon ton@Ýé el€tton-
l.y rozpryluie do l.mitočtú, &tc.é liijimač
bud nemúže ýúbrc lThodnotit| Ďebo je
zpracuie jen zěisi na bol.u své r$oroíčít
krivky, j€-li qsilaci kňitočet nesrabiríi
ýliÝem b21é EecbÚicté leEogti nebo
n€dostateelé rcpehé kompesáce osci-
]áčn!ho obvodu; totéž plad konee!ě i ý při.
!ádě v.lkého obsahu hámoĎiďý.h' osci
]ačnl civká, lepená leteclrcmodelářskou
rechnikou a laděĎá jadérkeň j,na špei]i..'
stlbjlitou lozhodně neoplývá. s Nediska
enŤgelické úči!ňosti se tedy zdá, Že by
bylo na mistě doporučova! spiš. staýbu
viestupňorýcb vysi]áčú s pcčlivě !'}p.a-
@Ýeými oscilárory a pokud ie to ien
trocbu možňó' řizenýňi r.ystalem' o.oz-
měry a váhu zde vůbec nejde, vždy'ť ta-
l@vá záiizeni - tlké malá a lehtá - no-
síme ná Polli den. stejné úÝáhy plati i p.o
vstupDi obýod přiiiM&, jehoŽ 8nbilite
je podfub€ná těžké zkoušce ú.Žy při
sBÍtu a vibrácedi za letu. za těchto pod-
minek pák nelŽe spoléhat na íaladěnj
,'relé fukÁ.., í€boi ná z@i, v silném poli
lTsilače' múže cvakat i e boku kivky'
Prcto bude nutíé zavést i na lerištich l{h-
íiku prá.e s GDo Íebo koítolu v'}'laděni
miniatúim magictýmlYl.riční!@ l M9o'
sprá6ost tě.hto íáŽorú PÓtr^jc ton-

, stÍukce tng. tlájiče: 'eho lTsilač je dýou-

PRACUJI PĚT LET

U ?í eěitosti 5..,?Óč| z.Iož.nl s"a.
zu pto spolu,táci s amádfu iňé pe
žá.Ia|i o int@íe i.dfuho z kjýai1.h
4 fujaeílnžjlích ňodelářn Pra,sh.ho
hruk, sou&uha Kaia BITTNERÁ'

J.ho ?|é.. ý datuj. od |ohu 1926' Éd,
'?ob '. ýudrih' Podkšáhn, Púto-
k4 a několíha ddulhí agit@al prc
l.kcho-nrdelóřsk''pott ýšeai'.h.I,

v jabch podmlítách púcovali nodc.
]áii před ltrcienim naši branné Ýlást..

necké orgejsace ?

Pfu, frod.Ióři , P|e. ýra.@a!i
zc.Ia ''ru alaltnÍ pať|. Krd,h' 'e.,|-
|.ořilr .! něhd, , toc. 1928' zneťně
později fuž ý Plmi, han jsn. dlouhél
d.bu jezdi|i ?|@id.1n1 hdž.Ióa n..uli
dgit@d|. KÍl'ž 'i !'a!a l.,ecké frodeláře
poll ochtmý Masaryk@4 l.t.chó lied'
n.b'ld situ@. o úaoho lepš|. Až snd<l ad
nějahj l.n hilÓd!|. Fifuněni ,rosti.tl.
h' ýné z,'há!a]i jah '. jd ddlo. y,po.

ní,ó4 si B Podkšókd' ht.r, .i4) ýé
neob,ěiné zfýIno'tí d outaaosn zho|o.
aúa] .iu|. p|o ',!wáh'.. ÝÍtúl.
a po'.ují i d^Iš! 1.t.cko-dodelóř'h'
ýaa.bn| ňarďiól sé wolila s u iÚň
ptocdtm zi'hu p|odóaat ndjité|kd jed.

fuho papidé,.t. To už b'l lohtok,
prÓtož. jň. fioh|í z čis,.hb znhu na-
kou?it !u|dý ňat*ióI ! zh4t@it d4lš,
lrttl. 6 proflt. A tdk to Io dohota.
snadněji ftž ňakiá| jfi. získólali
,ájd.é o l.tecktúa.lelóř'h' spo|t'
Hodně ěaýo jfr. j...Iili do Košic' oIý
ňo@ d d. Kladfu' kd. iýe o nl.o

lÓzději už .,.h@ó!4!i |mni l.teho-
nod.Ióřshé iÁtfuhto|!,

VE SVAZARMU:
co udělal sÝaam p.o rczvoj lctckého

modelářství ?

D!ěfid 'b!' - fusÚhnz fu@h.'
N,nhu, fujřad| 4 daÉ álu b'! pto
haov bt.dou a d,Úodén' pfoč sé ttn-
fu s?otr.n rczabýlali. A ted najéd@
sé tato Ó|ózÉa vrř.šila. Mod.Iáři daji
h|Eary eést' na 'outěž., .!os,ó!ait
zdaň. čó't 'taa.b,lh. dd.Áa", frdji
k dipanci !'ba..n| ňoÍl2lóřlké .l,!n'
dtd' o těch !ýhodó.h 4 t|4 i rcznrji Ie-
,qhého ňoíl2bř'tlt zd Podpory s!aŽ-
am, b' ý dalo hoaořit ho.b|ý'

od.ázila sc Podpora sv@almu ve
sportovlich výícdcich ?

Většinl rekdd|, at už nó|odn,.h či
ň..i 

" 
á| od,n c h z h k t.]i č e g ho i@.nl,l ho.

.!.Ióři už , začI.něn| .. soazamu'
To i. zc.|a po.ho?nehé; níhdr fuňě|i
ňod.lóíi raÉ í.leální ?odnirh) plo 'fáci
jako ..Ie, Až ý frí n'hd, zú, že !!e.h-
ir t' Ýýho.!' příj,ňáfue ' př,lišaou 'a-

viď úš mod.láill.ý dorost rczdlly
mczi minulosti a přitomnosli letcctého

mod.láhtvl ?

'ak dd!e.. tÓ naši frId!Í hod!|óři
d@ed,u .hópat a oc6it, to 'óýi'l fu
i$tfuklÓté.h' Na thh zó!.ž|' iak š
.hla?ci ,šeh ,ě.h 'a,fužfu'rť, oóžt
! iah s ddtjňi ?|oýř.Í!h' zacház.j|' Prd.
cuji o kažc1ch jaho i6t|uktor u2
hodně Iét a @ohu n na ěha' ýjch
ht@lkú Mříhat. Tí std!, fu.I.láří
tozdil, ngi nifulos|Í d pří|ohfu't!

lélgkého hodelóístal aidi. MB| tidlt'

stupňo9ý 3 colpittsvým osciláto'€m @d.l' ktďý ňÁ přccé táké jen i.<lnopo-
3 Ýeltou kápácitolj zafučujld stabilnčjši v.lové iiřnl' Á s téňi tlánsigtory s. ÍÓ
kmiročet' Mpájed Dapětl pát stabiliso. t.té už bŽy zlepši: dostúeme naš. č$lo-
váno výbojkou 11TA3l (z .lodové ba. slovelské a ta} je již nA časc studovar li.
tffie 120 9. Piijifuč v oodelu jc pat r€ratuu o ttesistorcyýcb zapoj.túch.
lroti mrchÚictýú Děnám zjištěÁ dů. A ide to i b€z bmsistoni - to ulázala tato
Hádnýň Žslatová.iň. soutěž. vŽdť Deúspčchú' aÝiněDých

- Někdo lMd naí be: se svjmi p!o. Í.ď@' bylo minimálně a pokud mod.l
stř€d}y noohu Haiiěe nápodobit. n.poglou€b.l, bylo to zpfuobcno 8piše l.-

- Praýda' }aždý nemá tákové možnogti tckými závadui: špad'á poloha Eoto*u
a ztuš€íosti, každý nesžen. t.usrltory; v loži, pii]iš v€ltá Úcbyu€ směrcvky,
taždý vša* Eúže Pta@Et stejoč pečllvě' EÁlotlný'kmitaiícílodvoŽek'těžkýmodel,
alá.tě kdy' elettrclickÁ Čás tlade mhi. veBé ''v.. no)né plochy . oslalně lomu
Íúlnl poŽadavl.y ná díenské vabávenj rozÚnlš |épy ty. Rel'u úl iÁ isÚ 3.
(a to ie,eden z důvodů, proč Mďsté sv'tj sÚE radiem gpokojen' Dělalo za daných
obo. to],k miluji)' A iestl'e p'ljd. Éž}o okolnosú co moblo a děla|Ó to lpol€hliýě,
dolrán& HajičúÝ ýél}ý mode], íen1 dú- tak iato ve vetrých l.tadech.
vodú, proč by 3tovky modelářú !@ohly
doslihlou! ve spol.lúiýBli Hliičúv Ealý sko.ld+snolz

r,nrecxY ],{oorr-er 24í



Při!áštme vý}r€sy a stručDi tecbnjclé dlta &ť nejlepšich
nodelú z l{o{n| celosú|ni loutěŽe polslých leteďych ňÓd;láitl
L'.rá !e konalá ve dncch 28'_]0. .clvD' v stlzw*icich

T.cbnic|ú .látá modelú, tt€rá neiso! zřejňÁ z vý&r*ú |
sútezýlta - vět.oň A-2, lonstrukce !ýieslaw JaluboÝsli,

zákopané. . Plocha kildla 29,1 do'j plochá dšlrcvky 4,2 dm'j
celtová nosnl p|ocha J3'3 dm{i profrl kilďa NACA 25.t00-l0j
pro6l Ý]{tovky NAcÁ o409i ýdh. nodelu v letu 455 8; sPÉi.
Ícké ádžeít l3,2 g/dm'.

oP-lo . Dodel na sM!' lon9tÍúe Pidr os]M, Kato-
vice. - Plocha l.řlďa 15'08 dE,; plo.bá výšlov}y 3,l2 dDtj

zPRÁcovAL sTANlsL{v MEUS. PoLsKo

c€ltoÝá n6ná plocha 18,2 dsl; !rcfil třida NACA 6409; prc.
6l yýškovky vlaŠhi; váha modelu v letu 242 g; svzet 50 s z k!.
laté madarské 8uy; specifické zatrželi 13 sidm,'

ws-43 - volný ňotorÓyý model, konstrutce wi€slaw scbie.,rýa.sawá' - Plo.há kiidla 29'5 dm:; plocha výškovky ra2 dm';
eltová nosú plo.há 4l,? dm:; profl kiidla DÁvIs; pro6l
yýškovky NAcÁ 6409j motor zeiss Áltivist 4 o obs' 2'5 .cmi
úha mÓd€lu ý l.tu ó30 gi slecií.ké zaúženi 15,l gjdň:.

sK.r8 . alrobatický upout.ný mod€l, kolstu}ce sylÝe$er
Kujáýá, PoŽnaň . Plocha tildla 19 <lm,; Plocha iÍ'škovky
3J99 dm.j clxoýá losná plocha 22'99 dú,; Profil křiďá a ýýškoý.
ky vlashi; Eoto. zeiss AktiÝist 4 o obs' 2,5 ccm; Ýáhá modelu
Ý l.ru 520 g; gpeciffcké zatjž€ll 2l'8 8/dm1.

-ř-
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PRo t-Jvl NAPSAL ŠTEFAN BENEDEK. cLU' IRUMUNSKo]

N. letišti Ustiedítho a€.otlubu Ru.
munské lidové republiky (v Búu!.š!i) s.
konala ve díech 9..l5. ziři celostáht mo.
delářská soutěž l95?.v této ýcl]<é soutěŽi
bojova]o o titul přebornika republiky l0o
nejlepšlcl' mod€]ářů' u stupu jicicbvšechny
oblasti t€publiky. Po píé bylo v cMs a.
stoupeno druŽs.Ýo bukureštského letec.
kého institutu.

UrcÝeň 6outěže by]. v€Iku dobrá -
'.yjma kÁtegori rychlo$nich upoutaý.h
nod€lú, kde bÁmé ještě moho nedo-

D1ky pěkn.ňu počasi (Nav!ě při létánl
větroňů), dosáhu soutěžici dobrých 'ý-
sl€d}ů. Ale byli tlké modeláii, &.ďiE s.
n.po.bŤilo dobté uÍústěnl, přštože byli
dobře přiP.!v@i a jejich modely byly kon.
strutčně dÓtÓíalé. DúÝodem byl u nich
ncdostáték Žkušenosú Ý $outěžrúm tétiini'

souré' beŽňotoóvých mod.lů 3. létala
za silného vět.u 5.ó m^. v přIznivějšich
poýětmostnlch polrňintÁch Eoblo pry-
nich pět $!těžl.ích lehe dosábnout le!.
šlho č.su než 80o !Íeřin.

v l.at.8orii s gumovým pohoneň se lé.
talo !o.ue novýcb Prcp6ic s 50 g e]!mo-

-l

- 1 " -  
1 " ' " - - , 1 " -

t l

vÝsLED(Y . ptEi rři

Mod.'y íá 9Úóu (60 gt.)
(:lq

Motolové moděly

Rychro6ňí U.Éod.lý 2'5 cc6

2 RáI|úi Tib.|iu c]!i

Altob.ticté óodely

vým $'!zkem' PMi dva soutěžici doúhIi
pěkných .!sú, al€ mohlj létlt jďtě lépe.
Táto kategorie se létala dopoledn€, za klid-

Přimo v ideilnlm počási létali - rovĎěž
dopoledne - $Úěžlcl s volnými motoro.
výmj modely' Pouze pfvnj rři nalétali přes

výkony v k,Éro.ii .ycbr$tdch U-mo-
delú s ooto.tem do 2,5 cE jsou u nás
slabši. Přičiíou jsou přede!.šiE ŠtÚé ňo-
to*y webn a zeiss Á}.tivist' D.žir€leE
.lmuns}ého náro.lniho rel.otdu je v této
kltegórii G' cmiovesu ry€hlosú 1ó4,380
km/hi tuto ry.hlost se nitomu ná lctošni
cMs nelod.ijlo překrcčit, ani se t ni
přibfžit.

v kltegorii akrcb.tických modelů za.
baoe!áváme vzestupnou tendenci. z!ři.
bláš€ných Předýe.ui čryii goutěžid vetni
zdařile úPhou Předepseou 6estaw'

Modeláři z cluj. obgdili di pínl á
j.dno dshé Íúlto z pěti létaných dis.
cipliDj zlý9! tlm plo sÝé d'užstvo píen-
stvt . už po !áté titul př.bo!n&ů RLR'
Prc Dodclář. z crui. j. to ,$loužsÁ od-
měE. a .clorc&ú 3y$.!'!tictou PíPrrW

DRUŽsTvA
1. chj 2436;2 Bl.t4| i 2335; 3 ' ?inhúra ]/35 bodn'

l

t!::3:."
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Jak stavět nelétaiící makety
Poúěňě íúlo rozšlře'ýň odÝ.týlÍn mo.

delářstvi je ! nás stavba nelétliicich maket.
v&šiíou jsou považovály za prác' ,'ne-
modeláiskou.. n€bo dokoncc za bJáěkaieni.
Apie.e ieiich st.vba má výzían; prchléd-
'ě!e si ien sbíťku m.tet v lašeň Náíodnim
techĎickém m!s.u, kde !a lorěrné mlém
prostofu ie Ďázoúě shnuÍ celý vývoj le-
reďýlI Makety nás taté mohou pomoci
při výuc. rczpoznávdt letadel n.bo jako
p!o!t8..nl fute.iál lii výďáýácb a !od.

RoŽhodneEeli se zhotovit n'ketu něja-
tého skutečného let.dl., mBime si opatřÍ
stáýebĎi poďlády - co n.iýice obrázkú l
hlavDě třipohledový lLánek, Ž ircÍého mů-
žeme poznat spťávné tvary a rozmě.y le-
tádlá. obýykle zholovuiemc @kety v mé-
lítku 1 | 25 nebo l : 50- Neiýýhodnějši je
snad mčřltko l :25i ruketa íell přiliš
ve&á a .lzii s€ snad.o lTprárlat i d€tailý
(podvozet, t.biía, atd.). Měiltlo 1 :50
se hoď jen prc velké dop.avni nebo bi

Jah zhhéhe plón a úěří,h/

Más.-li na Přlklad yýl.'es 1 | 50 a chcŠ
m. zhotovit model l : 25, je lo pomědě
j.d!o.luché. Do p!ánu z.1.6lime pomoc.
nou osu rcmoběžnou s trup€ml na které
vztyčl'né kolňiŇ' procMzejlci výŽ!lč-
nými body tfupu (rábina, &r}t ňotoro,
výšlovka, atd.). TID zlstáme jakousi sti,
kt..ou PřeDášiEe na praco6l ýýk!.s ta|,
ž. vš.chny rchčry znásobime 2. Tiúto
zpúsob.m snadno Překreslime .elý model'

Nč&dy vfu& Eáme Úl.r€s (Ďa pi' v časo.
pissh) značnč @enŠoý, na Ďěmž lejsou
6i kóty, ani měiiúo a zjistloé pouze z pii.
pojených .echíických dat ieden n€bo ně.
louk rca&ú. Pák losfupujeme násle-

Rozpěd skuteč!ého letaďa je ía přÚj8d
8 m, čili mk€t. l | 25 bude mit bŽ!ěd

}|-tlilojki 'nakdd !Óehsk;hÓ t.jafilhiho lerod|a ,,TU'2,| . 2' !vi|Ó.,i |'ó|A!' zhalaailí

,.|ýi nú.!.láíi z Libiazu'

32 m. Na plá.]<u, kt.ý Dámc k dislosicj,
je však rcz!ěti tildel 15 cE. T'to dÝa rcz.
měry náň již stači, abychon si graícky
vš€.hny rczměry převedu ná sp.ávnou
Elru. Na PaPi. ía.ýsujeme dýě navzájen
kol'Dé při'*y, na sýislou přím}u nanese.
ňe stupnicj Ý milimetÍech a polišeme ji
M&en Ždolá nahoru (nula dole.obi 1)'
Známý roaěr, t' j' roŽpětt ldidr. 15 .m,
přóesúe ná vodorohou piio}u od íuly
dalevo. Kon.ový bod spojlEe s dilk€ň
320 lm ná svislé stupnici. NFi již r'l.
žeme ziisrir ktetýkoli .ozmě! v mitimetrech
dm zpúsob.m, že jei přenesÚe z výkfesu
B ýodolovDou PřlEku a vedeme ev!o-

bčžku 9 úsečkou,,n... Romoběžn! probe
svislou stupnici . stánovi piesdou miru prc
nčřitko l : 25. TÍn ŽjskÁd. pŘ@ýDI vý-
l.J€s, který s!Ólu s někouká fotogránemi,
dá&ě detaiŇ (k.bi!a, podvozek, mto.,
atd.) á popisem (bárv9, označcnl) nám
dáýá Podl.lady pro zhotoveĎl piesné N-

stavba,.]étaj|c1 hak.a

N.jlépe se osýědčilá gravba c€lodřďěná,
kde můžfi. snadno v'ŤnŇÝat oblé rýáry
tfupu, Piechody klid€l a podobĎě. Použí-
vám. liPových Ďebo topoloýých lrkélek t
hrlnolů' spojujeň€ ac.tonovým lcpidl.m'

začiíáme !rupem, ná kte.ý si Ýfb€reme
fuaíolet lipy' jehož mily odpovldají roz-
mč.úE Dodelu' Nemáňeli p!ívě lakoýý
!o ruce, sleplňe jej z několik! prkénc&' Na
horíi plochu hÍalolku př.k.caÚse obrys
fupu v pohledu shor. (ob!. 2) á lYiizíeú.
loďe obr' 3. Nyni všecb.y ďlcc o!& spo.
jlme donrcmady pÓňoc' fulých hřebičkú
a naloeslime ná lostŘnoi plochu ob.'l
tNpu v pohledu s. stúny (obť. 4) & tak.
odřiznme !řeb'.tečĎý ňateÍiál' T1m j!m.
ziskari hrubý ýýř€z budouclho trupu, kte!ý
nožm (nebo obmickým &n.jPer, jenž se
vibomé osvédéil), ŘšpU a Pi|n|kem opra-
cováváme (obr' 5)' Při ton súle piiklá.
dáme post@nl šablony a snažlmc se do-
sáhlout !ř6íého t.7áfu .rupu (ob!. 6'
ktďý n.konec j€ště obrcu,loe jcmýb

Pro Žhotoveli kíďa si PřiprlÝlné lipové
prké.Io, 'a které leidřive sc atBny ngď.
sui€me zesl.beni křidla gměrem k okÍ.ji
a pÓ připáděi mlfné -v.. (obr. 7)' Poňz€m
nebo ost.ým ložem up.avtme toto zešit.
ňenj (obr' 8). Na takto piipEvené prkénko
lepde natÍeglime obrys celého kíďa, při-
pá.hč loloÝiny (obr' 9) . lyřIznfu..
Kjidlo profiuieme a pomoci dÁlšich
šábloí 2 tvrdého paplru (ob!. !o), poď.

Dicbž íožú, Éšllt á skeloýE paplrcm
zhotovtúé přes!ý Ívaf. spojcĎI ttidls
s trupem je jiŽ rúz!é, poďe .yPu letadl.'
Někdy je kiíďo Ýc.&u a stači ie Žhotovit
jen z jednoho Prkéítá' Jindy ňá kiiďo
Ýelké vz.pěri, t.kže je musíme zhotovil z.
dvou Polovj! a naýzájem spojn pietližko-
vou spojto!, nebo ná model stř€d kii<ua
rcmý G. zv' ceítropián) a ronce jsou zdvi-
ž.ny, !!kže i zde loužjřne spojek' Hl.ně
však dbáme toho, aby spojovacl Plocha
křldla byla pÓněkud zešikmena (ob.. ll)
a lotom tepne krlďo sest.vitnc dobrc.

ocasnl plochy se ?notowji Že slabší.h
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lipo!Ťch prkének; posfulujm. st€jně iáko
u křidcl' PřipeÝněnl t hpu 9i 'iž ká'dý
uděiá podle svého, jak to Lfž.duie ion.
strukce let.dla. obyčejně !e přip.vňujl
@sni plochy podle obr. 13 á 14.

Po!rch@ó ú?|@a
T1m j. zhrubi dřevéný model dohoto.

veÍ) zbýá pouze vybrousit všechny plo.
chy jemým 9kelným papnem, .by povrch
byl ú!hě hla.ký. beŽ hrbolů'

ProbléE.m bývá kabjna modelu. Mú-
Žeme ii znázonit při ]ákováni jeí ýřlbrě
nebo bile, ta}že Ú!r dřevěného trupu zů-
stává nezměněn' Toto pťoýedenl rloporu.
čuji zvláště začát€čnikúm' Jinak je moŽno
ŽhotÓvit &abinu z lleÍiskla lisovállm
z desky nebo vybroušenih 2 nJeolu.
v tom připadě je nutno Ý'tiŽnout čá,t
trupu, kterou ŽabiÉ tabina á připmveíÓu
k.binu z plexisEa tM Ýmontoýat. Nároč-
!ějŠi mod€láři si mohou upltvit tabinu
i palubnl prostor podle 3kutečného vzoru,
t' j. zhotovir sedadla, řiďcl !]áky' pálubni
desku) átd. Tyto práce je dobře udělat př.d
lakovánim) aby &bjna nád timto p.osto-
Íem byla Žcela těs.ě alepéná á dowiti
ncmoh]a prcnitnout ba.v! ani vodá.

Tátto připravený Eodel náďeúe tDe-
l.m, který zhorovime roznlchántm dětské
ho zásylu (sypsi) v bezbaryém nitrclákú
na hugtou ýgšičku. větši díky, oblé pt$
chÓdy u křlďa a podobíč zanášlme c€lu-
loidovou tělkou lebo pBreú (ob.' l5)' N.
plocby nanášiň€ iidši lm€I štčtcú. Po
zaschlud vyb.ousime lcá$ý hl.dký po.
vrch modelu, Nenl-li hladlosr hne.l n.-
pÓpne dosť.te.!á, opakujee €lou pp
ceduro tmelenl qěkolikát'

Pi€d lakovánlm je nutno ýyznačit na
fuod€lu túz!é spoje klidélek á koEid€l.
odklápěci k.pory' dvířka a pod' U rok.t
modefui€b c€lotovový.h letadel,'láště
tryskoÝÝch, zíázoB1De íÍováí1 poÉchu
krejčoÝskjm údle, ktďýo latbčimé do
zagychajl.Iho tňele ř.dy tečkových v!ypú'
Než a.!eňe s ]akovániň modelu, zboto-
vime podvozeli, vrtuli, átd' a to .ak, aby
se tÍo 8ou&sti d.ly lelce s Eo.lelu se-
imout E po nalalrcýáni Ža8e namoítovat'
Drobnosti' ja}o tryty mďďů Úfu}yj
válcé moto.ú a j. v}úbíme obyčejoě z bli-
nlkovéhÓ dráru, plechu, torku i Ňného pa-
liru. vyčnivájicí válce motofu na !ř. pétně
zíáemi ferrcertová šlouboýáci jádfu
z Elek!ťy, na kterých .Lá!m aázomime
vcntilová táhlá. z€bra křidel u serší.h
r'!ů letadel arc znázo.nlm. nal@€nlm
lid ná povrch Ljtdel- Nemohu podtobně
lopisovát jat lze zhotovit .ú2!á pérováli
podÝoŽkú, Óýruly' atd' ; záležl ná důÝÍipu
a zfučnosti mod€lďe, oby se s těmito de.
taily - částo velmi nároč!ými - co n€jlépe
á lejvěrchodněji v'J'poiádal.

K úspě.hu celé práce je dúležité vzomě
lalatovat ňodel ínrclakem štčtco n.bo
stiik1nlm 6xirtou' Pii srřik.{ni loužijeE.
t.ději řidši baíry. Mistá, lÍe!Á ne@jl býI
nastiikina, předem Žatryjme akťývacl
pastou n.bo l€penk@. Po íálakováni a ýy-
leštěíi zbý!á ještě lY2načit růŽíé k!mu-
fláž€, i@titulačnl značky atd. Na lin}y
a větši plochy užívám. nitrclaku) nalá
čh1a á Žn.čky maluieme plakátováci }Ú-
Ýou (temper!) nebo fuši. Přlslušné mlsto
je nulno neidiive otřit benziím, aby
barya dobře piilnula. Plátátowcl bam
!.bo tuš přetřene opatríě bezbapým
nitrolakeň, áby se časem nes€třela'

Po nalakovánl 2býÝá již jen c€lý modeI
sestávit, nalcpit rů2óé dfuily a je ho!oÚ.
Jak se bude podobát skutečnému vzon)
záleži ná šitovnosti Ýášich rukou a ía
sň]6lu pro čistou . přeslou !ráci!

JAI( UDňLÁi lÍ
HLA!'TCE

PRO MODELY NA GUMU
N4 hl@icé ,tu,|, ňodehi na qufu s ku-

Iat!- ?íédh.h pdžíaán ! úlpěch.h rlu.
ralfuých hlžel, @ ,ťtalc (hs@an'c|,,
,r',fiě|u 35 o 42 hh. Má j. na !k!al]é
nodélóřskó ?ft.]ejfu ''Mladj kchnik..,
Plaha 2, 3iadřkské ul. 27.

g

s'i!ký ,k.hfuého kuž.|. ?fu,|tófi'
?|oýtčift hoš4z1Óu llolhl s. zó.ne',
a přitáhn! natŘou' vzadu uza.řu dřé.
!ěnýn š?aličÉ.n - !i2 obtázeh.

Tah@á hl@he je lehkó d ,zhl.dnd;
hřld.I a||/le. n| fré ýe]úi nalj od'o|.

K. VLAKA, lv(osr IL

PRoTAItovÁNl
Nos\Ú(Ú v KŘÍDLE

Pii fuznín ?|otú@h! noŠ1ihn ptofi-
Id hř,dta Ý ptojl' ! ftnď ýýř.zu Iá'
ha|' a ?|óc. b'Ia 2d|ouhavd' hla,ně

Při?|@.h' kté|ý is.m !rzk"L{él' je
hot@ běhd několiha ňiiul. Do d6ričh,
z ?ř.h!ížk, 4.5 dfr (slďi tfuhlář'kó)
Ó fozfrěfu ..a 200\200 frh (?o.Ik
proÍ14)'a'řiznd. ?iltou zář.., na po-
užié fusnih'' a ta o 1-2 nn ,ětšt' D*.

tičh! ?řitóhn.n. h' štolý ýě|hou |ah'
abr zad,d hfufu !ýř.zu ý kryIa s h|a-
Nu štolu' Do ?|offu adsun.h. nosník'
a trcll ?iilož,h. h b!íe'dú destičk,.
Tlah.ň @ aÓsn|h! ?o'ubuj.ú. p|oól Po
fuýtcI.h dž před ry3hd' hde fuá b'l
?rofl osazea' Narřehe naň,h I proj|u
l.?idlfi a dolóh@he nd ry'k,'

1.s|liž. fua]ékóh. ,k. fuýíh||' pok
a!.ún, fujéd"ou. UšetřÍúe da čós d
ňnoh' zlob.ni s rto.tai.čně dot]é!óIdn,hi
Prctb. Jiil PATLEJCH, Prsha

v pilštlm čIánku pro ,,nélétajici ÍDke-
táře.. popiši st.vbu malcty některého čs'
gportofrÍho l€tádl!, jichž jsem zhotovil ně.
tolik prc .áš zabanični obchod' záÝěréň
ádám Ďod.láře, tteří se zabývaji dmto
obo!@) áby sdělili své zkui.nogti, PřI-
p!.hě poslali fotogr.fre syých neile!šich

M}!lin, že '. nelétájici Ílakety Žapo-
DbáEe ncpráÝm' Přitladem Íám mobou
být Eodeláři soýětšd . polšti,lteři již !spo.
řÁ.táli nětolit celostátli.h Ýýsrav řchto
nodelů a dalš! chystaj'. Nešlo by to po.
dobnč i u !ásl v. PRocHÁzKA'. KÁ Pnha-město
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Dudo vór 'dlítDa. . - .

. zmského misnovstvl upoltaných
modelů v seÝ' Porýni.v.stfálsku v rc.
c. 1957 se hčastnilo 7l úodelářů.
v tat. rycblostnich mode]ú s Eotork@
o obsahu do 2,5 ccň 2!.iiězil L. sÍa.ke
!'chloÍl 163'ó tm/h, druhý byl H.
Gorzizá (153,0 tm/h) s třďi J. Fóblich
(143,4 kn/h). GorziŽá a Fról]ljchj ktcřl
representovdi NsR íá Švětoýém mis-
trcvstvl v Mládé Bol$láýi, dosahovali
v trenjlgu rychlosti 18o tm/h. všichni
ťj mčli ve svý.h mod.l.ch notorlý

v &atego.ii a}fobatických modelů
byl D.jlcpšl A. B'obrecht 2 DoÍtúundu
s 4l4 body. v t4mwém léiáni obsa.
dila pMi misto dvojje \Jíe$el-Koch
časem ó Do l,5 Ýt př€d dÝojid Kró.
!p.-Grúnb.Íg' kt€iá dosáhlá času
8 Ein 45,7 vt. K pohonu fuodelů bylo
Použito Ý.směs motoÍků oliý.ř Tjger.
soutčž v. stlb&Í modelů vyhtál F.
zimer á soutěž deraíc (ma}ety)

. Tiu|' hntřú spotu Óbtt|že|i bql-
haÍk| ňod.Ióři 3' Nihol@ a K. Ra!h@'
Dfuhj z nih ýatďd! fu hi't/o,!,Úí
ýěta ! M|. BÓksl@i a hat. U.ňodeu.
. Modeláři na cdóE svěrč s oblibou
!ou'lý.jI na 8umové svazty itálllé
8uňy Pirelli. Itslové z.3. prý Mjl !.i-
nději aígli.kou znsčtu D!'ro!.
. Módelóhkó 'chc. poi'kého a.|oLl|bu
hÓdló us?rřódat he Dni ].t..,9d 195e
l.lkou $urěž létajkkh í n.!.,aiickh fra'
k.t' ko,i| ktad.| lrech dob, od 8.j'tař
š,ch hklo|ihých až ?o n.i$rd.flějš|
dfušní letadla' Zd nejlé?e ?re.d.né ha.
kď' bu.l. ud.kfu úfuho hodnolný.n úf.
Modélóři '. flohd zuúhn 'et!ž. t.ž
Š ďlou ý|i| flod.|, ' ufčitjň zaněí.nlfr'
nd ?í. řada ňod.h, |k@jl.! aýoj ýn
hoclch l.tad.! ó.1 wj'tarš!.h ' p|ýnl Ňě.
,@é aé!k' až ,o íln.lnt try'k@. a pod.
Do 'outěže nohfu bjt r.ž '6lán' ňí.
nia|uh{ hok.t' a nAřkku 1 : 100 i.bo
I : 2a0' sou'.. '|ob.hni o r.íbglliuých
aďokldb..h 4 bud. ,ahdč.na .elhod
ýjs|dol n.j]alIch nort.L, ,. voneě.
. západoněnecký modelář H' sch.l.
h.use postavil mod.l týT'u ,JT.e Ř.
@... Gychlostnl ňodd prc stupinoýé
létárú), jcbož cclotoýovó to!9rnkcc ic
l.p€ú spcciálnh lepidlo.

ToÝáma nE óod.lájské oottébv
,'c'nstNďor'. v NsR a.!ls sirioÝou
výrcbu kovoÚch ďlů M mod.ly l..
tadel t speciáLújho l@jdla na koÝ, ttc.
r'1Í' se t'Ťo ďly spojuil.
. ''M1lr Ma.Ié|o|z,, ý nážd n@.hÓ
?o!'kéhÓ časo?nx' kk|' bu.l. haždj ňě.
3k pří,áš.t několik Pdpb@j.h ňod.ln
na .\,třih@áni. v ,frn,ó či'Ie bsdol
,ětoně ,,'úkÓIha,,' ,'Bocidn,, d l.tadla
.Zuch 2" . ,Mis 15".
. Ing stefÚ oolob.k z vroclsýi po.
stavil velmi pěklou m8t.tu tryskoÝého
bombaÍdovadho l.tadb l'l!28(í. Mo.
d€l z lipového dřevs je por.žen hlinl.
iovým plecheň. Má zamontovré dÝa
ctektlické motorky s j. opltř.n i o,Ýš.

. R.dakl ?obhého čBopnu ,,Mrd.laB,,
b)ýsala stólou ýa|ěž na zkhó!ónl Př..l.
?I4,itelů' Každj l,č^|nlh soulěž.' kt.rý
zi'kó 25 fočnkh přérlpla|iell' obdtž|
zdaÚa elehtfuňoto|.h 4,5 v a kdo 'hhá
5a rrěnlch ?řéd?hŇďl,' 3úž. li olba|
Úýbuíný hotoreh |5 cd BbÓ 2'5 eň'
sou,éž. s. dohou .účBÚn i šho19' úo-
d.lářsh. dllb) a,o.t' '

24ó Lergcxt r',rooer-eŘ'

í++/;4á**
Nedó!fu i.n si kou,í! čašopi Lďaký

ňo.Ié1ář; ,ři jého četbě jsefu bpt@dě ?|o-
padl lzpoflí\háfi @ začdth' naš.ho nr|ého
b|dlai' fl nihž úoý fualíčkÓý hláIa fialou'
Íik!ú nerďn'fuý úIohl. ' .

B,Id to doba, ,áž.ná redahe' !.l8í ha.
Q!'kó k prhrohu' Doba' hd' i.difijn doša.
žítel|Úfr fratéfiákh b'l' š?ejle .d jit|,i..
a iin. prulukt, draó.,.h ?o|óž.k. A ?|.Q
,ý|obÉy z taho|o ptiňnipn,ho hau|iólý
něI' llBtnÓýi n.jnhějllch ?ři|odnírh úkazú
- bÓuí,, qlklÓnú' .ichn1 i jnřÍxh ýé4kú!
Také iša. k tdh Pojn.n@álali!

Ned@edete si ?ředýaen koik lztušuji-
clch ch,il jseb pfužilBl při stata raho,ého
''C,h]Ónu,, ' naš, Ietecké záhlad"' - púd!
čiažókn, kteú nón lÓužíIa í jako !'zkunné
a !ý!oj@é ýřediskq . laq atd ' ' . Ák k|I!!
si to frod.I' .,p&ěný ý|Btn! z ý'še t|!
pd|e|' ''s'?al,, h zefui' !'!dži!a fudo't
z n'pěchu alechn' Úanpot' nakho žílotd.
Na zerti dor].| .?|@n!]a sdě|al sýa"!|i pří
stá.ac, plochr b'|' |otiž osóz.nr jiíinafrí'

ÍÚhsiehi a haktús'' kteté po něholika ?ří.

slopk' n.b'b' a |aÉjŠ.fi s. Šfidži! o za.
?ůjtent !ót@Ú.h hodb.k. MěI tahooé !e|ihé'
kú'n. hapela, cibdle' .!ohÓn.. s !teřin@@
tučičko! - což b'lo pru n& ýlóš|ě potř.bné,

ot.c !šak fuňě! pocho?./1. D|lhj ,Óhýs
Ó?dtíit ?fu ,aš. výzhMné .ý.ojo,é střa
dilko ěa'oněřicl ?řktoj ' skafičil . ňif,ě řť
ě.no - kata!|roJou. v,nikajlc| čkn noš.ho
hÓI.krilu' Fra a Gryč' nenoh| tati. ?řes
flou let..hy h|oubapo! duli ýřdé't 4edostd-
fuk Eéhniékého !!bL..ni. ''v!půjtil,, !í
?rctr k ržfl|o úč.Iůn ha.h',,ské h,dih,.
(I k tahÓOýn zýúloblifr in. 'e n$.li dch,-
l@d|, ablchoú si o?a|íili ,o ' čia i. dn6 !'.
b@.n téflěí haždý k|ou!ek!) '

zavěnli jsne tehd' náš dfuhoc.tij čdso-
Úěřic| ?ř|ýtoj n.t|.lfu ?údn, kofutfuk.qj.li.
ko! hrdin! b'lr ýdtš,ha t'?ý - ý .áýožiú a
pÚP.t,/h!eň, Eřeb, k.šah b! ] n.zrdp@alno.
st|tacfu,nka ' zod?a!ěd,ého, fdšefr kolektí.
ou s d čas@á nú ř."I ýšeho druhý','b úa, E-
.|oýa,.ťné sil. anosnosri '.ož přiýodílo ý|dšlt
vo! kataý/ÓÍu- záha"nj zjd' ž. ýět a liÍI.
skó 'pol.čfusr Oibec choaala ! té době n..
sni au @e$i a ied!.ěf, h. al'ftu ?okto'

hÓÚbu'pa3tihl i ná'' PťÓ nalihď"é zájn'
|odií! Gt'č@', kkrá rah,o ztatíla pouhé
ýaté, q)n.rhá.ajicí',šaa|.ualdk!,,' pro
/s.t é' nizké zájn)) někalika d.Šit.k zahfu.!.
Éáí, a ?|r jejih |,z"oba|e9nou .elenin,'
b]Ii j'úé nue,i zd4echat s,é p||,ko?niké
činnosti' zkázou ' 'í@arcuak1eh,, d několikd
jiřin ?řelek]d čiš. rdýÓťý' nepřát.!é Útthli
na nali základfu a d.hol@ali ji' Dod"4
nenÓhu Ód?Átn saéhu oki' ž. bll fl.zi

cínnoý 't|ediska tln b'Ia na dlouhou
dÓb, ?řetušeaa' Mď.náši ý od 

"ás 
r.1ýťá|ili

abllí ine dos|@a rczehnáni, záhaz,'?|o-
fuidedoaán!' depoÚae a leřejné op@|ž.fu
b!l! ?dpodníni znakr naši karaýroÍ'. Na
dohv dvou frěs|.ú b,li od".z.ni do !'hndn-
st.i . nd tehke - btalři c|!č@é. ofr.24
d stÓbÓdě b'l i tdýii konst|úktél '':nínihÓ

.ánku..' Mnosl@ Par'zek; nenéně i jó ' ' .
stděIi hn. khd' ňad.lr b),E|né, lolidnL

e žádné ,,uh.jbáčÉ',.! Každý obsah@dl
Éjfl.ně zd j.dnu ko|unu šp.j|í a jiného s|a-
o.bn,ho frak|ióIu. v.|ní fln. nrz,' že !.
n.zach@al, ?!án, naškh ''vzdušnýú
ob/,,,,. Vzary zo flé ?íi dcfrol@óal nalnh
dtkn tuzlkenjn daren.

s tak@jni ýo,,že,ii in. rehd! fuB.]i
zó?o]ít. B.z,|oýí.dkn' béz přist"jú a nej'

d."š!hÓ t.chnickéhÓ .rbaÚ.,é' Klljž jý.
.htě|i zjnú ry.hloý naších létali.I' ýaěitali
ihe jdko ?ři hře ia ýhaaóadnru: jedad'
d!ě' tří' čt'íi' pět ' ' ' 1ak panižújicí a p.
př.s\é'řikók 'i. Aío. A ?ři|on,ab@ý do-
del ,'U|agrn,. 'ýhaž ho$t/ukté|en b'I Mila!
Mar.š, ufeil c.ýu tři doňoÚnich patÚ Éž
ifué ia?očitdli .!o třL' Nx heýadila' že j'né
j.j shledóuali po |ř,'hóch' sráaó s. |řecé
čaýo' ž. !!fuilez doséhn. frariha a přitň

Takto jlbc ?fuc@dlL Je to u, dó!@.
Pí.ýo Ý 

"edí!t' 
že ,"i ?o p|.čtení Let.c.

téha ho.le|áře n..lala' ablch n nezaaz?o-
ni"d] d n.?Ó/@"al b da.hu fuožiani' kte|é
jsfiE fiěli fr' ýa'íí a hteft fró,. dnes !'
fuIadi. soe ?fu spolu?|ó.i s 4|hódou Oófl
dal 'a 5 kt s,é .,ntence rak@é ?adÚtnh!
k p|áci' kkťé ión nd ''"ašI 'údě,, a\i b
fupad!'! Dústojník zdeĎěk HoMK



Mode|ářsky zPřacoYaný Tu-í04 Mo.b|' kt,! ai.Iite 4a ,|i?Ój.néh 'ntňku' zLdýfu@al a pc
ýaÚíI frod.Ióř Pa| Křlž z Něd.cké '?olk@. t.?u!lih,. V dopi,é

| ''Polildn vdn obft,.h ýého aýiqoto|@ého u?futdn.hÓ fro.
d.Iu' ,ro jéhož ho8trukci hi b'Io azor.fr s@ě,shé prau.l@. do-
pt@ni l.radlo Tu.Iu. Makáu j@ 'taýě| . jak je rÓ ý nod*
Idř'fui ohyhlé - jaho a|fuloo. |éra.tlo. MÁ.] jse ?ocho?hen1ě
4?tŇí| t|ochu o ťndoÍls. Éřidlo (zň.nšit ší?) a fuhtr dlou
/edkčnhh ftÓtóf,i j'.n n.nonteal 8 a|iuldÚ.h ftotot1,.

Model ié !.lní ýabíInl a bh@ se @Ió&' vk.h 8 tt.tondčnich
hobú zi. TaiÍln ,,Huihan,, l '5 .d nahazuji |ukou a sóú' b.z
?ona./,ha' Potřébdji k tÓdu elka, Bí 30 !Éřin.

Hlaln| .la|d fu^ket,: to.qětÍ 1890 nn, délka 2100 @'
oáha 4800 g' f,.h|óý u kftlh.

Mrs|ifl' ž. Énto ňod.l ý .atln,@nl oftifutofú' na fuělě
a Lereckj fla.!.|óř jé pruni, kl.Ú j.j @.ř.jň/j..||

P. KŘlŽ

'arcs]aÝ FARÁ, Pťlha

g,lw
sourĚŽr.rí vĚrnox A-1Při tonstrúci ''sojky.. jsem se snažil

o model stavebnč iednoduchý' al€ dob.
!ých a spoleblivých Ýýkonů p.o sou!ěžnl
]étátú. PožadaÝky byly vcelku splnčly.
Model prol.ázal Úbornou srábilitu při
sta.tu i lctu . doba letú s 50 m šňůry za
túzného počasi i ročnich obdobi 3e pohy-
buj. od 110 do 120 !tď!n.

Třup je celodievěný. Přeilnl část je
Ž !*énka l0 mm a j.na nl sedýlko Ž pře.
tližky l tm pro uložoi k.iďá' zad!' &st
je skllžena z lišt 2 t l0 do skiiňky. smě-
rovka z 3 ̂  3 a 2 ̂  J ie vkliž.ná mezi bocni
ušry mpu' staÍov;o laČek ,e umts!ěn
výkyňě vé Ýjiezu Ý tNpu, lit ké směrové
bapce ie ý.d.na pod tlupcm'

Křtďo s iednoduchýE loDenlm i. p.o
Í.lé lozmě.y a lský prcÍl vc.ku.
K tspu j. upMěno pře!ásáíim 8Mou.
Náb.žná tšta jc 5x3' odtotová 2x10'
ío$ik z. dvou lišt 2 x ó je v prvé třetiíč
'Ykl1ž.n lištou 2X2 do tvaru I. stře.tíí
ěíst kilďa ic potažEa dyhou lrori poškc
zenl uplnacl gmou a sedýlten t!:Pu á
!rc zesíl.li spoi.li obou poloÝin bi.ua.
Žebía j@ z přek]ižky l tm'

výštov&a ie !'lJápěci a vedená jazýč-
kem ná 3tř€dnlm ž.bru z. 3 m př.Hižky
mezi bočnlmi lišt@i konce trupu. Ná-
bčžná liía i.2x4 odtoková 2x8' noý

Potah Eidlá je středně silný, Úškovky
a !mč.oý}y 8]abý papn s bě'ným nátěÍem
b.zbďým nimlakeň. Na koncich kllďá
! výškovty jsou baréňé pruhy. T.up j.

!o zaoble'l lrm á osmitkoÝáll balehě

PozoBUHoDÍ{Ý vÝsLEDEK vĚTR0t{Ě
Ra|tifi i|z.ný hod.l .ěttoně ňod.Iářn

anelikého klubu NoRTHERN EEIGHTs
létal ilhh 3 hÓdin9 39 aínut a 27.téřin'
ělňž pfaadě?odobnz,řékonal ň.zináradn|

hord' 3 fto.le]fr létala skuýina fiéd.Mřn
lvaflich, Gtuay o coPlatul,

uoorL vÉnoxĚ rn A.1- SOJK A-
KONSTR, J, FAPA

pponL xÁ 6 ,,tl
9A0F!L vfšK Bó335b

. .v  g

PLocltA KÍ, 14 2d,,t
,LúHA v6l< 3,8dnz
PL1.HÁCELK,|8 d,ř

t"r"""Y *oo"ten 247
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frup potažen balsou, opracozán ao odt,Étp tmru, Órwšen, 2, kytorán
stňsí,!ypst. o bezbrdno /aku, ?,?oyu Óroušen' 2)toto,nn bteuným &em
,iiebroušen smi?k'p|ci|nem,pod yuo. o f t breyné ple/okoyán.

Oolo!, fruru blsa 3mn
není kreskn

sÍo,|oy. Ňď.koloý anil 4|,gnn
se zavtrem

pro storto,. hóček

pLm h/p.t,
Eht kn

_ 820

balsa 3am

.'--.-1Í- -Ť-

rozleC iebcr 3omm

..ÚDt, 
z.bBy o kďtu



@ btsa lnt -|6kasů

pLá tn,/,u ltolsa 2nn
Ení kreslcn

-___390 _

smrk rr. t, \.

\".ik 4r4 L
i l l

ruiaiže*
-ofrdnt?zo '**'g.*,,,!L,ž',..

bmals 3,3

seznom 24t!od. potřeb.

btso*i o*é*o 75nn - 2kusy ocetonoré |eptdlo
2 nn - |kus hea,dhný aapir- 2archy
3nn -ltus frt ao *aaplSnn -/*rtg

ptbttĚta lnn -tsdnl M'q*o|4 ha typtně)
-u- ,l,5mn -'l dm2 bmbus
-,- 4 mn ,en.4o,/7cn kpdb na plah(bcrn,^

glnor/r)

t. cELosrÁrvÍ ŘEHug<r,wloÝcu tfif/leú Hoťťnú v ÚrvALDovÉ
poŘplrct Úvčst.l

AUREA
,<'NSTRU,GE JAR)MiR HRu?ý xA e'N?

RozPErí 1226m ntoctll xŘiptl |3'gdm2
DĚLI<A 82Omm 40cHA .vYsK?Wf 1 dm2
pnort xŘiutl vLAs|N[ cELK?uA PL0aHA |7,9dm.
PRoFtL ytŠKovKY. vLAsÍN |A:HA 2209

2*usynosý arcit tň*t
dró| do kolo

4l,8an

4;v

vÍrĚzNÝ HooEL



XoNs ŤRU,(cE j ' ,A io/ l4/R f l  n UBý,
U Č l  T E  l ,  ( Á  B  R N o

souŤ ř  Ž  N  Í  v  ĚT  RoŇ  A . l

,,AUREA,,

Kdy' .hlápci Ž mého t.oužkďlabrá]i
Ý tvčtru lctošĎlho roku k'.iské tolo c.lo.
'tátnl pi €hll<lký ml3dých Eod.lář'l v Brně'
stál jsem picd problém.m' postavit noÚ
mod€| kt€rý by vyhovovll goutěži cc!o.
sútn|,a to iak tvarově' tsk htově. Můj
riůoj byl ztlžcD tim, že ŽÁci byli úplnl Ž!.
čátcčnlci' kteřl přcdtlm posraýili pouŽ.

Nákoo.. 2c vš.ch těchto přcdpokladú
vyšcl mod€l' krelý je Etlvcbnč cclk.m i.d.
íodlchý s poměríě výkoníý. ayl po!t..
Ýcn ve čtyřcch cxcmpláilch, z nicbž dva
š. účastnily cclosláml přchldky v Got!.

v Gortwáldově ! mÓdďcm loltěžili
Dcjlcpšl 'áci krcužku oldřich Kořlí.t s
ccltml. Ku.cra' oba Ďováčkové, kt.il
i.ště n.uBčli pořádnč startovat' o toktj..
létÁrÍ íemluvě. Přcsto Še včák prcMdili
prcti híÓhem zkušeněišlň mod.l.řům
(Ka'nil Blaun€. á i.) a$echybělo fuoho
- jcí 50 vt - á byli by 3c poJtÚali o pč..

starty v GottÝaldově D.byly t9koýé'
jgkých do9úuj.m€ nFl' právě prcto' ž.
mod.l byl týd.n 8ra!ý a ž. aDi j.d.n !tÚ.
tujl.| j.j j.šrč n.mél ''v .uce...

N. otresnl soutěži A-l ]étaly oba t}Ťo
větrcně pře! ó0o vt' iřctt .x.mplář !|étl
3c Žápálenýn dcthcrmaligátofem lti d!u.

STAVEBNI POPIS

T.up. vejčitého prúře4 ic dos'.no
zbro!šcnlB bál3oýého potahu (3 tm !
2 le) @ !ámu 2 podélnik'i 4 x 4 ! b]gÝicc
ze 4l@ pi.tližky. N! 4Žn.čcnéú ň16rč
jsou na tr!! pii|cpeDy oboustfÚnč !.c
fly Ž l'5lrh př.kližky, v Di.hž jíou !ř..
dcm ýyvrtá'y otvory o p.úmčru 1'8 tm.
Po piilcp..l tčcbto prcfilů i. prcvrt.n
..lý ttup !ak' aby se otýor.m dály prcýl..i

Prc háčď jgou v naznač.ných mlgtcch
lTvŘány otvory do !úoubky áž 2 m' Př-
šroubovánl háčku uožňuje lchčl .atty
za každého !.č$t. Háč.k zhotovlme
z konce d!átu do ilŽdnlho kola !e závit.ú.
otvo! Etáme rěsý, .by háček ncvap.-
diýal.

Na kon.i tiupu j. do lxryíeého otvoru
z.sÚut búbusoÚ }o[} d.ů.malbá.

Do tomory v Navici (dostatečíě v.lté)
i. tř.bá Ýa}pat btoky po dohotď..r mo-

d.lu př.d latovánlň trupu t přibližíě
tavážh Gěžiště v 50% hloub&y lddla).
otvor porom uc?cň. b.l6ovýn touked

vnějšI úpr!ýa tru!! jc 6hodr. ' úpra.
vo! Horrrova nodclu ,,MV-r?'i poP3a-

sm.rovks j. |.p.n! z bakových lišt v.
šp.rdllkové š.blÓně. sfuko!ý 3t.v.í !
bahoýá nábčžná lišta jsou ŽasuĎuty ! přl-
padně zďacny v !řegn. v}artaných otvo.

Kř|ďo jc dčl.né a nŇouvó 9c ná dr.t
z kola o l,8 ňn' kt.rý jc nlsÚut do
otvorů v trupu. Pro !ie9no.t stqvby do.
potučuji ýrtat vše.h lo profilú gPolcčĎě.

Jinok i € stavbá třidla běžnÁ.
JČdnu čáJt výphě v.střcdnl čáJti &ř|dl.

j. vbodn. u.těllt z baky . dNhou z lo.ku.

::::::::::::."::::

SUBSKRIPCE NA KIIIHU
BADIoTEcf|NfI(Á
Pno LEr.ncI{É
lroDEI,ÁňŠTvÍ

v !. čtvltl.d 1958lTdlsv& prc spolu.
príci ! amádou pro své členy knihu Jiřlho
D.ut8.h€ ,,Radiot*hnikÁ pro letecké mo.
d.Iářstvl.. (asi l50 str&n, 20o obrÁŽkú'
klesl.ný.h schemát . fotÓ3rafrI).

Kbib. 3€známi lctccté úodelÁřc a. l.
}lady el.ktrct€.hniky s rádiotechnity .
přjpltvl j. k pÍáci v obofu dÁuového řIz€nI
Fod.lú' J. psán! populáml fomou, b.z
nÁroků n! mat.matické znalosd. j.jlpř..
vÁžnou č15t tvoř! Př.sDé úvody k p.!k-
tic&é !t!vbě rádi€m řIzených mod.ld a
vlcch Potřebných aříz.nl' Kniha bud.
ÝÁŽúÁ ! j.jl P.avděpodob!á c.M bud.
20-25 K& (Podl. !Íš€ Dókládu).

Potřebný počct výtiskt si mohou á-
jcfuci obj.d&t závazně na korcgPod.nč.
nim lhtku' který Žašlou '! ad.csu:

s.kr.t.riát ústiednlbo yýbofu sváz.
8.mu, oPA - €di.c, ollďalov. 29,

Po ýyjitl dct.n@ tnihu poštoú m do-
bllku' objednÁÝky jsou Žáv.zné, ncbu-
d.m. B ně zvláši odpovidAt' Je nutné ic
asl.t Da uv.d.nou adresú do 31' pro.

}itdlo z! č!t D.!''!ouvÁ' otvory do !íp|ně
vrráE. 'ž po úplnéĎ 2&chnutl.

výrtóvt. j. lo'Ďálnl konÍrltc.' ob-
louty j*o u třldla lamelovány. Bámbu.
'ovŤ to!l. prc dcthďmalbÁtor vlŤ.n do

Pot.h 2c !|!bšÍho p.p|ru (h.dváboý
J.pa!) jc v'!Ďut no.mólnln zpŇob.m a
čryiůrát lakováD ř|dkým lak.ň pro Žpev-

z.létá!l. Doýážlmc modcl o|ovcm do
pi.dnl lch.áoty t.k' aby tč'iště bylo
př.sně v 50 9/" hloubky křIdlá. P.k i.i Žá.
klouž.E. pod}ládánlm ýýškovty ná přÍňý
lcr. T.p.vc po zalétánl přil.plm. ná právé
kildlo folii, n! kt..ou přidávámc plastc.
linu' Podlc možstvl plastcliÓy !. ilď

Toto zařiz.nt nÁn uňo'nilo mžlt
čláoku J,zÁdou.t a n.'Ádouct }toiživý
!.ť.' otikčného v LM ó/l957. Po Žborce'ú
kt.réhotoliv křldla lz. totiž folij př.dlsdt
tat, .by č!rcÝý .f.kt byl @ ň.jvětšl (viz

Po .loko!.lém z.léúnl mod.l létó s.n.
daldnč kol.m llo-l30 Ý1ciin. Pii dobré
ta|dc. jsmc p.'lměmý čas dotÁ2lu ŽÝýšit
až D. I40 fi.řin' výll.dlq isou ovšcm
pouz. z. d.í.ti l.toÝ"ý.h díú' jicbž 3e
mod.| od č.M! účagtnil.

PřÁl bych všem modclÁř'lm' .by Ji
3 mod.lcm zalétali aspoň lar dobř. j8}o
člcDoýé mého kÍoužku' Lt.řl 3 nlm v'dy
b.zpečně obstlli na soutě'l.h i proti P..
uklnúm, Mucbám a jiíjň tonltrukclm.

Modcl lz€ dobř. Postsvii i Ž tuŽ.m.
stého m.tcrjálo' i. však riebe upr.Ýit
poď. vlastnlho u}.á!cni á Žkušcíosd nč.
l.t..é .á!ti kon!tru*c.' jato pot.h trupu

vÝKREs MoDELU,,AUREA.
bude pravděpodobně k dostÁni á6i Ž! 3 m.-
sl.c v mod€lÁřských !rcdejíÁ.h'

Mod€láiŮm' kteřl .htěji model stávět
dřlý., dá r.dakce zhotovit a zašle pďtou
plmo8rafickou topii ýýk.su ve skut..íé
velikoti' Pl.nogBfictá kopi. stojl 3,'0 Kč!
vč.E{ poštowého. Plaťt. přcd.m pošL
poúáz&ou na adJ.lu I R.da&c. LM Lub.
laňs}á 57' Praha 2. vyiiz.nl tryá o.jménč
14 dnú' obj..lnávky 9ýrr4u ,,Au.a..
přiil6ám. do 30. ligtopadu 1957'

Pozděii doŠIé IIEYYŘ|f,'IME !
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Pri konštrutcii dolného ob.ru prÓfrlu ňýslmc aa 8aoozlejňe
snažiť o i.ho fuivitčši. zak!iÝ.íié' Toho vš.k d6iahn.E. leĎ
bkýE Ploílom, ktorého homý a dohý obÍys jc alofu rovlarý.
v tÓmto prlpad. s !šak hned utjž. - čo móžem. Ýidi.t pli Po-
ÍoÝrÓvlnl profilov GÓ.4l7 a MvA.l23 . že v pípád. strmého
Ž!fuiyc.'a dohého obÍysu sihe ýzmBti. cirlivoď pro6lÚ na nÁnzy
ÝetE, úsl.dkoň čoho Ň podstarDc zho.šl poEe. ňcdzi p6ktic'
kýn s ideálDym tl.sslm' N.ivThovujúc.jšou hodĎolou 4r.!
v.ni. dolnélto obÍysu s ul..ázalo 5.7 %, v prlplde viičši.ho zs.
kÍiv.Ďi| Šiln. vzťástlo pE|ti.&é &lca.íic. Kcd bolo z.ttiv.íi.
mcnši., idČ{lne Llesar'li. s| Podst ne Žhoršilo.

T.e bolo trcbl určii n.jÝyhoÝujúc.jši. mi.sto n.ivalši.ho

s pród.nI. blm. otočl Jm.rcň hore, člžc prcfil ,,pris.jé.. pÍúd-
nice. Kcd sc t@z Ď!!l.dtom nárazov vetra uhol íábehu ŽnlŽi'

. obiáÝl se ýIrcni€ na nábežnei hra'e a nIň vFýoÍené lole sa
rczšíri' Potom sa móže stať, že medzná vsrva na horlom obryse
!ž ni€ ie tulbulotná' hoEý bod odtrhnutia M posunie tieŽ do-
predu, nakolko pri latvorcnl homého obťysu bolo smercdarné vy-
tvoftnie najvyhowiú*,šieho turbulebtného prúdenia' Taktoj
v prlpád. kl.lutého profrlu mÓže sa vi.ové pole rczšiÍii ako na
dol.om rák aj na boFom obfyse. To 9pósobl podstátné zvýšcnic
odporu prcfilu a zhorš.nie klessjá.

Pnkti.ké &l.sa!i. !ám dóva sB.dná hodnota pomeru Fzl/Fx!,
to.o j. asi v prcstťicdku m.dzi..injžšlmi a ngj!']^šimi ubbmi ná-
b.bu, klo!é vzni&nú nónzmi verB. Medzi týmito hodnotsňi 3a
Pohybuje uhol nábebu Prcnlu' o.lt.híutie) ktoré vzni]<ne pti m.
lých ublch íÁbehu fu doln.j sráre, móžeme odstrÁĎil, kéd
priéstor, kroÍý jc Žvlr.ný' lapl'lňe zhfubludm prcfrlu (obr' 24).

Při 3túmnl dobého oblysu od nljvyššieho bodu až po odro.
lrch hÉnu, l.d.l!ky vFkušal ploché' silne v.yduté a miern. !T-
pukré k'ivky (ob.' 25a' b, c)' v Prlpade idcálbeho 8to ai P!a&tic-
kého ktoÚi! lailcpšie výsledty dáv8la silnc !'ydutá trivt!
(obr' 25b), ktoťá 3a pribuži na h!úbku poťáhového papi.lu
k horĎéĎu obrysu, čižc zo adlcj člsti sa vTtvorl prehlutý lisr.
clmme!.i j. vydutÁ zadná čaď dolného obťysu, o to i. viičši!
steta n! výkonc' hlavnc ý pdp6.le mie.nc lapuuej bivky

Týmto dotóz J.d.lský lú .rávno zist.íú skutočíNi, že prcnly
GÉnt.x 3s n€osÝcdčili u vysokoÚtoĎných modeloý od ktoďch
so očakáv'l. nalá klcssýoď.

vždák nó'.ň. clůpeť ato r..kciú vzdušncj msy, kto!á jc
trldloň pohybov.nÁ 3ň.rň dolc' Pr€to n. zadĎ.i části horDého
obťltu dÁv. najlcpši výsl.dok ráký odtokoýý uhol, u ktorého n..
nEstln. podltatné odtrhnutic prúdni.' T.nz, tcd odtokbvý uhol
dolného obrylu i. podl. možlosd rovnob.žný 9 odtokovým uhlom
ho$ébo obťFu, potom d6!Ú.mc najv!čšl Úožný odlokový úhol,
ltorý j. lrr.dnou ho.l.otou odto|u n3 horĎ.j s dÓln.j !rr.n.
prÓfrlu s t.nto nÁm zNc z!ručuj. najvdč.l vŽdsk'

T.Ď htý výcl.dok š. !I'!zal pri 3kúška.h v aerodynamickom
ťuncli, ktoré v rcku l95l Íobil Dcm.ďý hte.ký bádatct Ljpisch,
kdc aúčinircrýzd.ku u prcfrlu s roÝno! dolnou str!'ou bol Ďaximál.
Dc l,2 á v loho istého prcfl!, t.d použil silné ýyduti. na odtokov.i
.a3ti doln.ho obrysÚ, mEximum súčiniter' vztl.ku prckrcči| ho.l.
notu l,5. ProáM rtoÍé 3! lTtýorili n. zÁklad. skúšok, ktoÍé rcbil
J.d.bLý, ňajú oprcti pronlom Gó"417 al.bo MvA.l2] tú vý.
ho.lu, ž. !. prúdcnic n. homoň obťFc odtÍhne len pli vcltých
lhto.h nlbchu a tsk ilto !i pri fuIý.h uhloch nób.hu !'kÁ2uiú
ň!lý odpo!. Týmto M rczšl.i .ozmcdzic uhlu ňÁbchu, pri ktorom,
vprlpad. vct..ttého poč!sj!, mó,. profrl pósob]ť b.z toho, .by
Ď!!olo Podsubé odtrhĎltic či íE ho.n.i, !l.bo dolnei strÚ..
Týň pokl$n. !i pt.ktické &l.grnic.

B E N E D ! K  o Y ó R o Y

z do.l.|člnf
bl.lóžtl o .plo.oýol !oŽ.f 6ÁBR|š

(4. pok$čovlnic Ž L!Í l0/l957)

bodu dolného obr'!ú. z tý.hro dóýodov J.d.lský vyskúšal tÍi d.u.
hy Profuov, u j.dn.ho n.iýylU bod uňi.!t!il vplcdu; u druhého
v prcstri.dku . nakonic. u trcticho ýadu (ob!. 22' !.b-c.). N!j.
l.pši. vý3lcdky dlÝ.l t.ký týtr, u ktorébo bol ndv}'!šl bod umi.st.
n.ný v 5(H0 9á Nbky' K.d t6to bod posuíul dopr.du (obr.
22á' tek .ÍUÝoí M nán'y v'Í{ítla, k.d doadu (obr' 22.), potom
!a zhorĎilo id.áln. klcs.f,i.'

Pri stúmnl triýj.k dolĎého obrFu !a vysh/tli nsjÝ!čši. pr..
kv.penit ! lt1alo !E, 'c tý!. dolného obly,u i. tncritkom pr.
rc2ďcly n.dŽi id.Álnym . ptúti.kým kldaDl.

rektic}é klelsni. j. rddy váčšié ako id.álne. To má dvc pí-
činy. TlE.Ďie poŽdl'ncho húpánit gpólobujc stŘtu enc.gie, čo
!. pr.iswj. v rýcNeiš.i stňt. výškyj lráve vt.dy 3! nóže éštc
lask}Ťnúi nÁslcdkom pozďžlcho hÚpánia, 'e !o prc6l dostan. n6
ok.ňžiky do tak ýettého s|€bo malého uhlá náb.hu, ž. už nastánú
podíútné odtrhnuti! e ai ti€to obdobné odt.hluti! Žv}'šujú t1..
súi.. Jcd.lstý prdcoýsl n. v'ytÝor.rú takého P.o6lu, u ktorého
'Áahi Ýetn n.n.sts. po&tltné odtthnutie, . týB ga z'''i pnk-
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Krivk. pr.d nljrŤšštň bodom móže prudko stúpai .lebo nó'e
byi plochši (obr. 23.-b). Polosy utáali, ž. prud}o stúpajúe
kivká (obÍ. 23.) dlva najl.pšie jdúlf,. kleslnie' pŘkti.ké tle.
3anic všít,g Týtn dalcto aostáýa' Plochšie z5}rivený dolný obrys
(ob!. 2]b) @čuj. oprcti toňú o nicčo slabši. thŇrétické, !lé
podutltné ltpšié práttiďé klsanie'

Pri dolíoň obrysé s. Dóž€m. whíú( vlreniu' ktoré vznitn.
ís ĎÁb.'n.j bgnc . tat isto sa mož.me whnúi odtJhnutiu, kéd
prúdeĎie v oko! nosov.j čÚti prc6lu bud. tvo.iť tyčlio k spod.
nému obrFu, pri čoE DsI&. bať do úý.b' ž. už p..d plofrlom



IDs. Je DREXLER:

K TAKTICKO-
METEoRoLoGIcKÉ
PŘIPRAvĚ
MoDELÁŘsKEHo
DORO STU

i ttdé|fu b' Bfaundd o č!' t.?řť
'enta/|, s?alák.n a Horynou po.
ááňi zóýupci .t.l.ga.i sssR'PoI-
'k4' Ma.IaBka ' Jugonbí. ' Dónska,
Halaúska' s!é^ha, Něnécka' lta.
lié, Franci., Bclgi. a Aislk.I k.I!ž
'e n.podařilo ýfo n.doštatéh lasu,4'
!ázat '. !í.ni d.lqac.ni dostat.ěně
ú,ký hrnbkt , př.u i.n ňožno hok
stat@Lt, ž. !ak,kk. lé,óni l hadelr
.!o thnfrické tutbulena ! ráfrci sou.
|ěžnlch podn||n.h n.ní dálno ojsa.
dou j.4 někÓlikd ýó.ú|. s ,ohoto hh.
dúho nufuo nosa,oýó, i nak naděie

U ?ř1!.žnoýi Mis||óýltll ýěta kec]Úéh hodéMín ! Mladé Br' l ?řlkkh ].rah; fuán..]i pak uiitj fu h;k I. .1alrý4h /éhi.
].s|aÚi byla us?oíódóna ,íár.khá dnŘus. o tah,nklh q]užni něh,.. ť'.h |!Pn ýět|né kofuéh.. a t!9ú flthaniché ,u|bukn! díh} ,|a.
t'éh,n.r.otolqichj.h?odntn.k.olnělhajk!frinúd.I'k'ad.I.(viŽ.inDLFó|.htgotta'?řá|ib,cbonsiJab)rtonub,lo|o!1obněiš'ruk.
'?tóododhhuiaLM10|195?)'Kdi'hÚíb'Ií,o?ř.dběžn.?úadě.i.hou,řiýfaýrunllichhod.|áínna!i/!lzáh]adně,

@íy mximálntch 8toupavých rychlostt.
PřlDr.vu insh}ro.a Dřcd ótolcDIm !al.

ri.tédo startD dÓ thelňl..l.. tú.bÚtéĎ.. t'.
lhmout asi do tě.hto bodú:

l' Thco!.rická přlprava k zhkánl 2n..
logtl o proccsu uvolíěnl bubliny ohřárého
vzduchu ! p!úvodnlcb jcvú $i v rcBahu,
přcdneíenéň v r. l95l . l9'3 n! jn9t!uk.
toBtých kuBech . publikovlném ý LM
4154.

2' Proléránl terénu, určeĎého k íócviku
tsttictého stgíu; j.dnÓduchýoi 3ynboly
9i iígtruktor pozísúenÁ m zkizze tíéíu
ÍŤtlgt! n.jčagtěišlch uvolněíl bublií ohiá.
tébo vzducbu, tcdyrlst8, jcž za dané ň€.
r.oíituce připadnou hlavně v Úvahu prc
nácýik. J,Daíou metcosifuacili 9i pozna.
m.nÁ n.bo pilpadíč i apa@fuje podle
obbčnosti ! přlp. sňěru větru'

3' Kontrolnt starty k ýlástĎ1 přIpráv.
a ověřovánl aŽnameíeých mlst á pulsacc
!rcv€de s dod.'enim zásád, publikovsných
ý minulých let €ch v LM t dÓplněíých

Theoretické štolení družstva o proce!ú
uwlněnl bubliny ohřátého Ýzdlchu ko.
ddme nejlépe pilmo ná letišti 3 vliitlň
pihodnlch i iednoduchých umělých po-
búcet. IĎstruktor uPozornlna vnějši Prc.
j€vy urclíěíl bubliíý' j.ko pohyb koan
stronú v jednom nígtě) čeřeíi trá!y, zýe-
dánt práchu n.bo Pohozených p8pl.kú,
napřimovánl llouPu kouře íebo vůbec
náhlých ávaÍú chladnějšiho vzduchu atP'
Podle možnosti upozoúl i na int.rvaly
uvolněni, jsou.li doststečrě kát!é.

Píé stárty dfužsťý! Ďebo s|apiny na
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určméň ' 3tč nařiaje instdltor bud
souč.sn. n.bo Ý tě!íém sledu. ověřl si tlt
jedn.k pr.vý okÁňžik uvolně , jedíat
odhad sklonu stoupávého prÓudu, je.li
vltť; tlmto zpúlobem múž. té' zh}át !á-
Žor o rcz.lěl.nl sroupavého pol. lad thcF
nicky !řlzóivýD nÍstcm, i.ž v'yvolil k nó-

Pro insruktoe j. n.jvýš. důl.žité obc-
z'!ňit se dú&la.lně po mclco.olo8ické
st.Ánc. 3 nčkoli&! Přlznivými Íústy, lby
hlavnl teĎdeňce nÁcviku ts}tic!ého srsrtu
pt.šIa na ',pilovánt.. co ĎejčistšI t.chĎiky
3tartu a vš.ch odstlnÓ th.rňiďé rurbu-
lcí... Ncbt tŤcb. zvlášé ýy3vědovlt, ž.
instfuttol při kol.&tivnlD nÓcviku íeléó
elc b.dlivě 'lcdujc stalrý čl.nú dNžltt7i

Při poguzovÁnt gp.ávnébo,,urzenl..
ňod.lu je 3i ibltN&to! včdom, ž. Eálokdy
.c pod!ří lYpu6tit Eod.l pilmo do Žony
mExiň.rhlch ltouplvýcbrychlollljvčtšin.
v}pnutt Ý.troňú n.bo i gtlrtů mÓtorcÝÝ.h
modclú proběb'e v klaji n.bo i v tě!íé
bllzko.ti 3toup.vého prcudu' v'hl..l.m
k tomu. ž. bsota mod.lu i. v.lmi Mlá Ý.
s.ovĎ{'l u hmotou ýzduchu, iCž j. í ,á.
vóna p.ogd.dnictýlE okraiový.h ÝI.Ů
z oko!, lz. všlk i t}1o 3t.rty kÝalitikowt
i.ko dobré, .cboť mod.l 'e !rcltě 9 na$á.

+
O b t . 2

wnou bmotou okolniho vzduchu do stou-
P.vého prcudu 'Ťážcn' smozřeiňě plad
t}'to úwhy prc aktivni ýývoj ltoupavého
proudu, t' i. prc st.djúm Ýnikú, t niholiv
pro 'eho staďum rozp.doýé.

zú.ím.-li 9e dále Da modely Ýětrcňú,
musl'né uvést ně}olik zá9dnlclr boď!
k !rcved€nl úspěšnéňo !t{.tu do therňické
tubul.ne:

A' Mod.l můžemc vpFt| fóŽi start! Ýté.i
ťychléji,.lé od otaEžitu, kdy model pře
cházl ltes úIrel45., t€dy do poloh' Ž nlž
Dožno již provést ěisté DaÝ€d.nlŽaéčkou
do stouFÝého prcudu, 3íažlme se udržct
.o nejdeilI |,chlÓst ' při n,ž j. fde| 'ta-
bi1'd a. oléku, abyďŠÁ čo wjcit|i!,ji !'-

Předkláda!ý čláĎek by ňěl prcto ý.
lmyslu některých pozlatkú a shodný.h
!ázo.ů z d'skBe na Mhtrcýstýl svčta
(Ms) PřiPčt lvýn podu.n našim mod.-
]ářún l instrutto.ům @ do ory.nisscc
takticko.meteorologicté pilprsva, ii' pro.
to' ž. sysleňati.koú přlprln t využiti
mé!ě znáúých mďeoaituacl nel2e zÝlÁd.
lout běh.m nětoIik! trúlÓ lctÓýých dni

Nácvik t.ktictého stáÍtu !rcÝádlme !a
obvTk|ém mlstč .i ]ctikj v meDšlch sku-
Piíách nebo d.!žstvcch pod vcdcnlm in-
3tfuftoŘ. výhÓdz skupiny nebo da'stv.
!poč'ýÁ v sr&lrčjšlň ur&nl pulglce 6 od.
hldu ,,uBazcil" s!.nujlclch mod.l'l do

Obr. t

ci|ili iúpub ýou?Ó!éhÓ p|oúd! ! ňohli jej
rcz.znat od tÝldšiho nccbanického po.
ryvu včtN. Dod!žet tuto zásadnl podmh-
tu Pii lérÁíI do zňáhých typů věr.né &on-
ý.kcc ié jhtč nesngdné ale možúé . jc
lBporně í.jkitičtějšIm ohodnocenlň
stupDě přIprava modelář € '

B' Nav.d.nl do zaúčky muý být co
!.jčistšI a ťy.hlé' !.bot zdrŽeni n€bo roŽ.
houpáDl mod.lu núžc zlameDat !cúspěš.

c' Při vleku Ji llnko př.hodlme př.s
u&lzovóček . p.@třc.lnlček, ábychom zl9-
klli.o í.jvětšl.it k rcŽcznávlni změn tlhu

s uv.d.!ými body souvkl těmě dá!šl
pozDámlq splšc kolstNkčnlho rázu, .hc.-
m.Ji' aby naš. psty ve f!Ďkci placht.ř.
ského vaÍiomctru či splš. dynamoň.tru
mohly určir druh změly v táhu|

a) zásadDě použlvat co ncjtvrdšIho vl.č.
Dého |altal kc!é ncdumI D.bo nesk'csu
měkčl impuls gtoupavóho pťoudu.

b) Pokud ňožnÓ .lodr,.t fu'šl u.hy.énl
tř|d.l k trupu, t.dy ráděii tvrdšI i.zyk, ni-
toliv dřÁryj t}ldlo !ýou pfužnostt v ohybu
gtaěI !ž 3.ňo o 3obě zcslabit ,,i!fornaci..

c) PoŽor ns doststečíou tuhost v kóu.
cenl u t.nký.h !rcfrlú d štlhlých křldcl'
ocbol porw.m Ýětru př.krolccnÁ a pák
kmirájlcl ktldlo znemožĎl určenI okamžiku
Dll&nutl stoup.vého proudu i při !o!hém

okamžik nalétnld .lo gtouplvébo pNu-
d!.u.čui. !ři psých sl&.tech instNkto..

Do KNIIIoINIČKY MoDELÁŘE
v. su,u lro spoluptóci ' amólld 9'-

lla fuod hnIžÉa,aěnoýanó n.lin frod.lnřúň,
Jd. o 'řlhlad p'bliheé L' v. Muryraa

' .Létajkl nbdél' ar|ulnlkú,,, |',dinj nshlc
dal.hfu|n DosÁAF a rca 1955.

co ! hi,'c. frrd.lóř nak.ne? Po h|á'-
kéň nástinu !ýaj. ,|||h,hn a lé|ajIcIch
fud.u !|tulnlhů ?oPiýje outo| theo|ii le,4
af n,dhu' d.|od')fiahický a'?očet letu ho-
d.,1 artalalkú' 't@b4 úodelú !|tu!a,hn ! ed-
fiÓýýfr ýa.h.fl a h..haai.hýhi fro|o|h!
a ko$|Úha hIN aÓsný.h |oto|ú úodelú
a|tulnlhú' v zó!ětu,ok najd. čtaóř něho-
iih zásarlnlch pohrnú ýrc nav|hŇ4nt 

",o-.l.I1i .ftuln'hů ' fod' zgčtiojlc1fi nort.lóřůn '
pl. hk d fu .' iió| o d,b h rc k o I dů fu o de h, ! r t u l -
n|kú h 1. 10. 1956'jdhož i.jěét litďatuf!
o hode|.ch attulnlkú' kte|ó a' a ý sssR.

vldal sÚa, ,fa ',a]ý?tóci ' ginádou'
Přéložil stanilldo Hutlo. stíc, 62'obtfuk|,
37' b|o!@énÓ' ce/4 jed4oho !'lisku ?to
čI.n, saa'amu Kč' 5'32' zój.ňci b|ož|fl
dosto@ na ýkrctaiórě okre'n|ho' ?řQddhě
bajšhého.ýhafu sýazathu.

?0' (?d)
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PŤcdpotlÁilÁné totiž, Ž. j..lnodivi ňod.-
láii při 2ačátku !áďitu nebudou schopni
s!řÁÝíě zhodnotit údai vleč'ého lŇlá Da
zátbdě těch !ěkoliLá Ý.t, jét Ý'slechnou
před léránlm' InsÍ.Ultor upevÁt prcto iáko
poňúckú M vl.čné laíko trústo prapoÍku
asi !j. nďru dlouný Pá9et hedvábného
papiru' Prcuž..t p'piru] klerý sleduicsm.l
relatiÝf,lho p@uděrl kolm modclu, se
vŽťyčI šikmo nahoru při fulémud do stou-

. p.ýého p.oudu a Eožnl tAt iDstfuktolovi
á pozděii rod.láři určit oká'ýjk k naÝ.-
dcd ňod.lu do zatáčky.

Tato pomú.ká ie velmi spolehliÝá . po.
mobb ýy.1vořit meodiku vl€lo, uvedenou
pod bodem A. Tř.ba j€št. ŽdúráŽĎit, že
použlvám. k.á*ých doutnákú' abychom
prcvcdli @ .cjvlce ďartú á přlznivých
podmh.k. Ná'or, uýedeíý v LM 4jls54,
že miDimóht loč€t st.rtů t dosažen| 'á-
.l.né r..hDiky tahického stárt! do dlné
sifulcc !. bud. podle schoplosti Eodclóř.
pohybovat koleň stovky' $ubbsil s !ázo.
rem dis&utujtctch n. MS.

Rozs.h přlprlvy inst.ultorá s tol.kiw
Ďři nÁcvik' t!ki.&ého sortu do thcrmické
iurb!l.n.., ok jll byl uved€n v př.dcbo-
'.h odstavclch,lze oŽnsčit 2a prÚ sruPcň
t.kticko.m.t@rclo3jcké přlpnvy, Dcboť
t něňu !.nI nic Ý!c 2.podebl, Dcž létlt
a l.ttt a učir 6. vJ'tvořn 3právné zdvčry
2 prcv.d.ných letú.

Uv.d.fuc všdt j.štč pomůcku & Pře.
.ho.lu ú vyšši úrcv.ň ta&ticko-met.oro.
lo8icK přiPr.'Y Ďod.lářú.slortovcú, j.ž

byt' dalšlm přitažlivýan bod.m di!kN.:
thmjcké Přlz.Ďrú mápy, jciich' hla6i
účel tkÝi je.lfuk v podpoř. ilstBttoÉ při
šLolelrl t'ktického startu (Ýiz 2' bÓd přl.
P.ava instruktorá), i.dnal v ziskÁnt m€.
lody odhadu néjÚhodnějšlch stanovišl ía

Therňické přIzful fupy j$u vl.stně
ázĎámem Ýýsk'11l stoupavých prcudú na
určném dstě. Použlýám. j. k létáĎl s mo.
.tely pii dáné metŇrclo8i.&é situáci' Po-
něBd, aznMe!áýáň.P.ot@tclnÁÍústa
v teřénu, múž.m. již běhs pil roku z!9-
tát spolehliýou th.@ickou mpu k vý.
cvik! takického *q!tu. PoŽnatky, jež 'ý
káváme při shómáždoýáni zázn@ú, ná9
součásĎě vedÓu k v]ŤyčeDl zásadj j.ž nltro
dodržÓv* při volbě th.micly výhod!ého
stanoviště z tlid!é koDvekce kdekoliv .a

P.ácc se 2ekcsl6lm thm'ckých mlp
j.mininúhl' vláshě ji plovádl jižifutruk.
tor ve fo.mě svých záznamů pii Pflnich
posldc|ch lctového lcrénu. N. zÁkladě do-
lawdnlcb zkuš.nostt uved.ňc !ěkouk Po'
l.ynú k ors'nis.ci s lhrcma'dovÁnl zlzna.
nů v podobč řrlíoduchych zEč.L (viz

Mod.lÁř l gtartoval a uóFil 3é v 16,15
hÓd. InrcNsl 9ulsac. přcdtlB Žměř.!ý
(Ódhadnutý) 20 minut' oblačnost 2/8,
sllbý výškový vlt! podl. oblskú jihozÁpad-
Dlho smčru' Modcl po Ý'?íuii ulérával vc

Th.Íuctou mpu trcsltm. t.t, ž. n.
mpu terénu potládá$c Pausoqcl papir
s. Ýztažíýňi body á zazn@enáváme uchy-
c.nl modé1ú Ý thcmicc podle obr. 1' Páú.
sovact pápir měílmc Prc iinou metrrclo.
gickou situci!řtpadně i letový dm. Polo-
Ž.nIB llusoýaclch a.chů n. sebe r"tyčÚ.
jeE. pak z. záznamú mistá s výskFem
5toupavých ploudů (viŽ obr. 2).

Potud vla6tíi přispěvek k lahjcko-ňe.
tŇrcloliďé přtpňÝě mod.lářského do.
rcstu, j.nž by mohl být úýo.l.m v publi.
kci výďerlkú diskuse e mezjnárcdni

A 'áÝěr.m iďtě Dčkolik .lov k dhkusi

v .tn.šnlm slldiu a..ÓdFaňiďé a kon.
gtrukčnt dolonaloýi volĎě létájiclch mo.
.lelú létAd.l, jcž nabimjl s hlediská mikrc-
mctcorologi. c|ú6ktcr citlivých přktrcjd'
lz. dosáhnout podsmňého Žlj{enl ýýkonu
lakli.kýň uplahčnln ň.t€orclogiclýcb
zídostl v rámci goulě'nlch právjd€l. PmÝ-
děpodoblo.t úspěšného 3ta.tu oúže pok
být zvěd.fu j.diĎě sysleMtickou takticko.
mc!@rclogi.kou přlpavou 3 mod.lm
v rucc' Ukáald.li ďskwc) kolik p... t.ťo
Pi|pnvč v.nlji . budou po letošnlm
Mistov*vl svět. včnov.l zhlaíičnl mo-
d.láři' pok j. ibtě í! č.'e,.bychom Ý}užl
vlilcc zkušenosrl í..ich tr.nérú a !.p..-
!.ntantt'začaliutlkticko.m.t@rclo'ckoú
'řIpBvou t!k. dúuadněji u Daš.bo Eod..

.,}i]^=
Po DLounÉ ooaĚ
opĚr sourĚŽ LoDNÍcg ltooBrÁŘŮ

Ú't|.dnt hlú bnnaýcLjodnlch 3?o||ú saa,dňl (Ú KBv) B?o-
|á.kl j n.děli !5' .ó n Pruz. 4a cl'a|'k. lou. nóboí@ý .á1od
Iodňkh hod.Ió . Po .Ilouhé dúl |o b'l o,h QottŇň! ?odníh' při
kt.|.h ňohli lodn| ňod.ldři 'k.laést leřejně ýl hod.l, 4 ghěřit
jejnh oýhonnÓ'|. c.IŘ.fu 56 ?řih|ál.ných Úod.ln ýaručíIo zajlao.
oost soužž..9 n|ž '. !|hali ohlinoa ú1ad| kon't h|éři, Př.' n..
?|/znb' p@ětno'hl |od,||ňh, útI zbad dÓbÚ ?|ůb,h. sta4@al'
,lo.h.|níc.' klu'ák,' hrdlogliséry o nod.Ir ' j"h,ňkolí pohond'

JEšTĚ JEDNou ..sAvolA MARcHETTI..
Čt.!áii n{3 Do'Ádáli o podrobnčjšl infomce o upou-

táné nskctě 'řInotorcvého dopŘvnlho htadla ,'savoia
Mar.h€tti.., j.jlŽ sĎhek jmé otiskli na posledll straně
LM 10/57.

Tcnto nodel' j.deD z !!v!I.h třl'noto.o!Ťch u nól, po-
gtavil node]ář A' svobod! (Kladno u, Fúgnercn ?8).
'de o.lopráfrI l.tadlo it.lské konsrrukc, typově Ózfuě.né
,,s-83., ie' bylo v prcvozu před poslednl světovou vólkou
u c€9koslovsských a.rol!nil.

zókládnl konstru&ce mo.lelu ic z fuŽemského futeriÁlú'
potah trupú,lormidla a pře.hody z bally. Peyný pÓdvoŽék
jc l € lcsropicky odpércván ' Model rná ilal'ké iňálrikul!ťĎj
inary, alé povrchó'á tpraw odpeIdá bý{.lé úpŘý. ČsAI
základnl ba.va }rémová, čeÍené a č€mé nápisy' všechny
3 motoÍy jsou detonačni' prcstřednl 3,2 ccm, Po6t.anít
3 cffi. PslivoYá nádrž je pro táždý motoÍ samogtatná,3 to
ý levé gondole (uvnid kuhú) á přednl o obghu 45 (m,
v pr.vé loídole 38 ffi' Model dosáhuic s€ !'š@i mololy
v chodu fy.brosti 85 km/h a bezpečně dolétáýá, at 3e Do-
tofy a3tsrujI v jákénkoli pořaď.

Někt€.á dáta: rczpěd 1320 tm, dél}a 975 fu, íoíá
ptocha 21 drnl, váha v letu 1970 8'

Mino 'outě, př.d..dli kÓBtfuhtéři K|ňóh z M,rh.ni. a Md'ějka
' Pfujr rudid |l..ně ňod.l, Iod|' o ).Jich jl,du něl Ú.lhj
,ói.h hantoňan kbn.' '.ho lalk. ,ok .llÓuho fiantatúalr
hÓl.d frÓd.lú kon'lruhl.|a Kdd*a' b,ó.dktho 'Ódk Pah'nn ..
bř.h!!ln' vl,dw' až valař Přol1sil fro|].!' hutý hl.sl h. Ílnu' Nó'
ě.lň|h ÚKBv jř. za.éhal' h.tjž úěl 'hočit lto ýud.n. !.|!'' aI.
ýaIÓB ,ř.( ja.rzrlvůl zd prňo.i fraii|.l. kÍiža|h '. .lad' TÍ'ť
hdú ňÓd?l Óř.!I!.rl honýtukt.f saa|ol z Pruhý.

ýics.h iÓ|.EÓ.i. ,,s., 3 jok,nkol| pohotd '. ndl hoBtuh|ér
Liúad, kouE;|ii .H.. ' d.|rnatnln ňobú.d 1,h|dl P|orián
z ňod.lÁřlh.ho h?oužku ý B|aadj'. n|L' a ý. nkL,ch ,,H 2'5,,
a .'H 5'' d|úsni |@něž hladl koút|uht!ři Thýfr Ž Prdh' d D|cho.
houýil z TÚ4@a' 3.n v. |řldóch ,,R 2 '5.' a .R 5.. d,brh pfu.B|vt
''ýáit. honýrukr.ři B|o' ' č|ýě.p|o!danfu Í,od.l.n TB,4 Ma.
.hct.l|. vd.2.h.óýodu,la.h.t4i ' lil.ta ,'o.. ' ý ýal Kri'k? z nod'
k|ou,ku o Kolně' třl.I! -1', (flló.t.žnickó 

"ótodnl) 
.th|ál DuPóh

a ?runl hkto ! rř. ,,X,,
(hÓns|/ýhtéfshó) zkhal Bdi.

V nóbol@éfr záýotlě lod-
,kh no.l.lóřn ihá,dli ýoj.
flod.lJ ýř..idllfr hlcdl hon.
,t|ukt,ři. Pto ddlšl |ozýoj
,éto diciplifr, .hu ús|ř.dn,
ýh.. brdn,ého !Ódó&n
svazzrna ÁPořédat . přt.
lrtn ro.e k|ojšhé ?ř.bo|,'
h t. f é pt dý dě P o dÓ b ně p'a r chr -
l! .élútótn| sÓ/|ěžl |odalch
frÓdé]ářn' Ro.šiřé,d lodni
ho nod.láíst.t lto lhrlníéh
ktoužH j. n8nÁ18, ž. talo
spo|t@n| odaě|.| s. dá!ó'kj -
nol ust@, hraoú již ?t.d
.llouhlh č!s.n Btou?ili k-
tečtí fro!i.!óří. .v&.

Mod€láři KÍňátové (vlerc 3.-
íior' rlravo iu or) s raď.m

řlze!ýE modeleĎ lodi.
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Poznáváme
českos love n sko u
Ieteckou techniku

NovÉ L ETADLo
L -200 , ,  M O RAVA(

Ná létošni III. strojilrsré vÝst4vě
v Brněse!o!ryé ši.š| ýeřcjnÓsi !ř.dÍa-
Ýj|o Dašc nejíoýějši aerctuit dvoumotom.
ýý .lcaútnl typ L-200 ''Mo.ava..J v}Ťob!
ly ie srrcilmypýé pětil.tky v Kunovictch
U UheBk.ho Hmďné podle projekuIng.
Ladislava smrčka' Podl. do9av'rlnlch !Ť.
sled]<ú ztouš.k mÁmc radéll. 'e to bud.
vhod'ý pokraíowkl tr.dlc., ýrtvotené
sv.toznóoým'ďot.Íi Ae-45.

Kunovičtl EěIi''šŇhny předpo&l.dy
t tomu, Eby s. potusi|i o ýtastnl podni
kový vývoj Ýe lmč.u zdokoDalen| nešich
aerctaxi Ae.45. vždyt již od roku 1954
zdc bě'i jcjich scriovó vý.oba a zá tu dobu
zis&lli konstruktéři i lidé v ďhách moho
zkušcnost|, sr.jně jáko ti p.'ŇvDlciJ kell
byli ve styku se zÁk!Žnlky doma i z. h.a.
!i.cňi. Když před lety byl ujlsnčn úlo|
ÝýÝojc nového aclotďi' zkouš.li to kuío-
vičti koĎstroktéii ícjplvc ý |inii typu
Ae.l45' Byl to starŠl ! n.zidm dávno
op!štčný proj.kt Ž let t94?//t8, vypÍa@.
vaný icště konstrukÉry A.lovty v Pmk.
Přcdpoklódal použitl dvou moro.ú ,Mi.
'oť. 6.III po ló0 konlch a v pozmčnčné
*!bině umhtčnl p&i lidl . pilota vpř.du
a Ž. ntm po dýou čtyř c.stuilclch. Ávšák
po roŽboru tohoto projcktu d$pč| Ing'
smrček sc svýBi spolupráŇvnlky k ná-
zoN' ž. kon..pce půvo.lnt Aé.l45 2a3te.
rala a ž. j. tř.bá post!ýit gkut.čně modcňi
ryp' &rÚý by 3.neien w.ovnal$uč!Šným
}onku..nčnlm výrobků$, al. v mohém
by i. i překonál ! ajistil si ná.tok na ně.
jaký ča3 podobně' jsto ici měla v ioce

Kon8rlukŇ dncšnl L.200 ,,Mo!!vy..
zpočlla v bř.znu l95ó á Ža rot nato by|
piipÍavcn k |.tu pťvý protot}P. To j.
r/chlost výaojc, na jakou neism. v !'ogl.dnl
době ani Ž!'lu. v ''Moraýč.. 3e Ž.odilo
l.tádlo' h.ré ic v nášl l.t{ké vcř.jltosti
srřcdcm pozorncti. Je v moha gně.ech
nŇbvyklé, oámnoho osobitýchkoíst.u.kč-
nlch i tÝarových píl(ů a nenl redy diÝu,
ž€ mnohé z ni.h 3e stály pře.LŤčted db.
k$e, kitiky a přizn€iňe to, i ávisti. Iejisté, 'c jcštč tu a t.m bldc nutno ně@
<lořešit' pomčnit podlé letových ztouŠek'
upfavit' ale to nic neměll na 3kutečnogri'
že se mládému kunovickému kol€ktiw
po.lař'Io lj'tvořit lctadlo mladé, prúbojíé

zadm lét.ji dva prolotyTy, ále pro rok
t958 jc již náplánoýána vý.oba oÝěřováci
sďi. a po nI' osvědčlli s€ ''Mo.aÝy..J i s&u-
t€čnÁ 8ÚioÝá stavba též prc zahr.ničnl
a dÓDácl zálazolky. Jistě bud. mlt l.2oo
kládÍý ohl.s předevšlň Ý cizině' kd.
Mohdé dávaj1 ot.vře'ě piedno* náŠim
typům přcd letaďy z ostát'lch zcEú.

TEclIMcKÝ PoPls

I.200 ',Mďa!2'. i. 3afioDosý dolno.
třlďý i.dnoPloíd* c.Iotovové ko!st'ú-
ce' i.dt!o@to'oýý' pětilcdldloÚ, !c ?á.
trhowclm třIkolým lbdrczk.m'

KřldlÓ má poloskot€piíovou.elokovo-
vou ro'ýrukci' Pfo6l jc laňjnár'I, řidy
NAcÁ ó]A. Nosnlky j9ou dvat i.d.n
hlawl' průřczu I, vytvořeý z dualových
stoiiĎ á pásnic' a j.den !oňo.ný, z du-
.alového Plechu o pílřezu z. obě polo-
vidy křIďá s€ liipojuil !a rrup Ýe třech
Žlvčgnýcb bodeh. ště.bin! mezi !řldlcm
a 'ruPcm i. zarlyB orinldt.|ným ple.
.hovýn př.chod.m' Ná odtokové fuan.
hou dvouďl.é phsÁvsci ót.rbi'oýé khp.
ky' I$u tozděl.ny v ololt notorcvých
gondol. od klap.k kc koncúň křldla isou
třidélká qPu F!be, cclotovová' i vnějšlm
vyztuŽenlm potahu podé|nými'|ábky'
Přigtáýacl kbpry 9. ovjádlil hydráuli.ky
v rc^{hu od 0 do 30l pŤi součliném vy-
3Ú!tl n!'!d. NábčžnÁ IrÚ. křldli i. od-
mraer.Áft tcplým ýzd!ch.ň, v.dcnýň
od ýýmčnlkú t.pla' umlltčný.h vc výfu.
koyéň cj.kto.u motorú'

TřuD cclokovové konstÍú.c aé děll nz
tři č&ti. Pi..lnl a stř.dnl hou poloskořc.
pinové, sc ž$l|6ým roštm pod Dodl.hou
kabiny. K.biía sama i. Ýclmi pMtornáJ
komfortně Ýyblv.ná ! poskytujc mlsto pčti
lidcE. Nd př.dnlň s.dadl. j. !.lďo pilot,
napravo c.8tuilcl n.bo druhý pilot (ii'cnl
i. dvoiité). Nt 4dnlň !Čdádlc ac vcidou
pohodlnč lři cBtujlcl vcdlé !eb.' Interiér
kabiny j. Ýkusě čalouěn a baicÝnč sle.
d.n ' pov.ch.m lct.dla' vstup do lsbiíy
i € v.ť}ými dveřmi ná obou bo.i.ht k Ž!d.
llm !.dádlům 3. lÉ 3nadno dolrat po
sklop.nl opč.ade| př.dnlch scdad.l. Podle
vš@bMého požad'vku j. kabiná tcp.lně
i Mtově i'olovófu' v'ytá!ěna t.plým
vzduch.m a dokonglc vět!ána. za klbinou
je i.ště zaÝaŽádlový prclto.' přlslupíý
dvlřky 3 levého botu' přIp'dně z k,biny
po od}lopénl Žldntho opě.ddla.

Př.dno6t1 lcts.lla L.200 i. dokonalé
piistrojové . Bďové vyb.ý€ni, Možňu.
ilci proýoŽ u všech loÝětmostnlch pod.
miDek' v no.i i v olz.. J. Ý.stávěna d..
setikanÁlo}.á UKY tldistani.e, ýyvinutá
vn. p. ',Hrádišian..v Uh€Bkém H.adištij
PřcdpoKádá se použitt .adiokoEpasu'
ádápto.u p.o !'š€směbyý ňaják' adaptoru
pro 8stupný pápfs€k při řlz.néh s.stupu
fulky a jiných Žábezp.čov..ích ! navi.
g.čnlch z.řlzcnl, ió}á jgou v ci'ně v. vět.
šIn n.zinárc.|iim provoh béžná. Aby-
choň dokoíčili popis trupu . za.lrú ěíst
ié skořcpinová' vélňi iedíoducM' s po-
ťchoÚm vyztužslň pomo.i žlóbků
v potáhu. Koncc ttupu rvořl odolmt€lný
}ryt a na spodú wiiovsá oc.Iová oct'!án-

oc.'íí plochy jsou Da lozďr od běž.
ných zlatlouÚ 9 této kat.gorii lctád.l dl!.
jíé. výškolt plocha j. obdélnltovÁ, dvou.
'omtoÝá, sBělové plochy jgou licho.
bčžnlkové, '.obleé' ;edlonogDtové' Koa.
.t.!x.. Ýš.cb plo<h jc cďo|ovoÝ{ Ýč.tně

Přbtdvací zsř12.!I tvoři dikolý pod-
vozek' zvediný hyd.aulicty do přidě
trupu a zadni části motorových 3o'dol.
Uzavhánl trytú podvozl.ový.h šá.hcr j.
mcchani.ké' odvoŽené o.l pohybu kol a
noh. Tlumiče náráŽú jsou ol.jopD.uma.
tické' blzdy hy<baulické' ovlád.íé loždm
řizeíIň Pilob' Pňdové l.olo jc propojcňo
se směrovín řIzenln'

PohoúÁ .tuptus. Dw motory w.l.
tcr ''Minor..6-uI po ló0 tonlcht iívertni
Ťadové ýzdu.heň cNazené šcsriválce' isou
plužoě uložcny př.d náběžnou ht.nou
kildlá v lobust'lch ňotorcvýcb goldo.
lách' Kryty molorú je ňožno odklopit
n.horu 3 rat i. elé uvolnit prc Óp!ávu
a fďhi. výfulové plyny j3ou Ý.d.ny
u každého moloru doza.lu Ďa plavý bok
do .i.kto!ú, do nich' i. ňg!sá!.án i ďúa.
dicl vzdu.h od motonl. Tsk s. doahuj.
Děkolika výhod naie.tnou . zl.pšl 3. oběh
ch|.diclho ýzduchu' snlží !c hlučnBt vý.
flku a kon.čně s. vyrvÁřl i glcbý' al. mč.
iitďnýst5ti.ký tah, ktcrý PoňÁhi poháně!
lct.dlo' Přcd .i.ktory jgou v$t!ýény vý.
mčnlky te!l!, v nichž sc ohJivá vŽdú.h
p.o odfu.ŽoÝánl třldd ! vytápč.I kabiny'
Po'árnl zařlz.'ú Ž.hrnÚjc požámt ltěíu
zl motoryj hl.sičc tcplory 9 fusicl trysky'

vlrule jsou dýoulisté' kovové' .l.}t.ic}y
skvitelné, typu v.402i pozdčji budou
použity v.,loó. Motoiy sc upouštěi| el.k.
t.ickým staÍtc!.m. Pálivo ic v hlsvnlch ná.
dr'lch k.pkovitého týaru' uňl3těíý.h ns
&onclch losDých ploch' v ktlďe.t\ vně
ňotorú, isou ještě oezi Dosnity ponooé
nÁdrže. o|ciov. úd!ž i. mcŽi motor.ň
a tÍup.ň. Elcktrická in,tal'e záhmlj.
dvá 8cncrÁlory po 600 w, akumulátorc.
vou batérii 24 v; tabiíB ie osvěrlováf,o,
pó nočrl lcty ilou i$talová.t po|ohová
světlá r dv. svčrloDery -v přlditruPu na

T.;hnlct{ d.t. L.2oo 'Moř.v....
Rozpětl l2,3 n, délka 8,4 m, výšk. 2,3 m,
íGná plocht l7,3 Ei Dldzdná váh.
1200 tg, v letu 1850 ks' plošné adžcDl
l07 kg/mt,neivašši ry.h|ost přes 300 &D/b
. c$tovni ve výŠc. 2000 n 2ó0 \m/h'
přbtávlcl 100 tft/h, dolet ló0o lřt, do-

Barehé pfovcilc.í: Prctot]!, }Ystr.
Ýov|íý v Bněj měl horni čÁst tfupú, ná.
b.žíé nsy n del, homi část motoroýých
3ondol ! úběžíou hr&u výškové pl@lty
čeícné' leňov.né bu.. 3 dalŠimi č.fle.
Dými . blljmi !ruhy. Zb'1.t lcúd|a j.
v b3Ýě duŘlového pkhu, úg!íksíého
bQbaryým, l$oce |€sldyt br.Ď.

vá€|'v NEM!ČEK

Po,nbnh. rud4té.: Prc acďJs|e|.| ú1gÍ,
lcÍíúžcoé uÝ.ř.jait vle foto8nfi l.'!dl..
Nridété 'c spolu ! d.$IEi podÍobloltni
v Kil(u.cb v|Íti č. 19.20/57.

254 r".""^t MoDELÁŘ
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cELošTÁTNY PREBoR
vETRoŇov A.2 PRE RoK í957
195?, buďčkom o 5,30 hod' N! ncúilé
prekvap.Di. vóelkých zúč!$nených mods
lárcv sice mi6., al. v}'Ú'dc p!š.lo. viál

súi!' bol! zabái@ó .ósfupoň ú&sml.
toÝ ..loštátneho preboro o ?,30 hod. Ná
štalr !a doýavilo 4? oodelárÓv - krájských
reprézdttrntoý' ttor1 boli rozd.l.ni podla
tnjov ns štrŤi štártoýiskái mic$o šr!Íu
'i ýybral t!ždý št.Jtuiúci !ubovo|n..

Počlsie sa Štál. zhoťšovalo' zosiln.l íá.
ezový victo!, ktorý dosahoval !ýchlosti
asi 5- € m^' I za tak k$jn. ncprilzrivých
podmienok bolo už v pPom tole viacHt
dosiahnuré m{ňum' Tu $ prÁve pr*
iavila dob.á plipltv.noď . dóklsdnÁ po-
vrchová úpnva Dod.lov' Dostltok t.*lic-
ký.h 3kú9.n6t1 bÓl b!.l.tcrný najviac
u čl.íov ÉprczÚt..n.ho doŽstva, &tod
bcŽĎ.čn. oýlÁdi t.chni}u št.Jtu ý }4ždei
3ituicí. Jc ýě.k z.rÁžtjúe' ž. n. 6úls'i
t.k.ho forňAfu, .kýň i. c.loštátny p.cbÓr,
bolo Ďi.kono mod.l.{rcv vyndcných p.ÁÝ.
2lým zvlÁdludm štartu, hoci mod€ly úali
vclmi p.kĎ. v'pm.ova!é'

Po t.chnjck.j Jr!ó.lc súl.' n.priliBla
'ovi!i.k' P!4|td.li typy' u'|vÚé našimi
!.p!.'.nt.íE'ni v Pod.dných rckGh; či
u' !r.sé kópi., .l.bo ich Mpodobcniny'
zvýš.nic úrcýD. bolo viďC( v člgtoĎ kon.
stfukčnom . 3Bv.bnom pr.v..lcn| ý!č.iny
'ňodcloÝ, čo ,. dóícdok zl.pšc!ého 'ň!t..
tiÁ|oÝého z.bczp.č.Ďit šp.ciál'ym mat..
rióIon (bdz., nodclšpá.). Pli koíštfutcii
modclov by vě.k tDb potr.b'l, !!jm!

u mladšich úode]árcý, |.pšia teoretictá
!rrprávenos.

Usporild4t.tstvo sa Žhostilo usporiada.
nia pt€bon za dáný.n okolnostI dobr.' za
tll n.p.iaznivého poč$ia bolo vltané po.
dávanie t.plého čaju priaňo Da št..iovi6ku'
Je všok potrebné zamyslieť 3& nad týn, či
by si súisžia.i lezaíúžili za 6Yoju íámhu
s úsili€ róz!. c.ny v Fo.l.Óbe predmetoÝ
pBktického použitia (vid Prebory Ý mjnu.

Po skončent súia'ných letov .altúpili
o l4,o0 hod' !úťažiaci k záv.re.nému zbod.
íoteniu celoŠtátneho prébofu mod€Lov
vetrcňov kat' A-2 prc rck 1957' vlťazovi
bola odovzdaná juhočeskÁ váza a odzDak
prebornlk! i modelÁrom, klorl sá umi$ti|i
na pných rrcch mi.strchl poháry.

VÝSLEDKY - 20 ň!jl.p}lťh
, |' o' P|ďhÁzk', Ú,| n:L' 7La' 2' M, Šiň.h,
Újt alL' 712' 3 v' Húý4!' H|od4 Kl'' 39'l

6t 2: 6. F. Hnk. Htcd.t Kt..607: 7. P,Srn.k, I+aho
60!l a F ' )}orr' Í+anq 60J j 9' R ' MÍr!' U91nlL'
597: ]a J Kó|.bý Proho 51,l ]1' v' sl'.k' Hta.
dk  K , ' ' 5661  12 '  1
&' Na'@!ký' Pl:rr,ul ]a 1'fup|j''Li'.a'52'}
]5' '' Ťoak.L' Hrddr xí.522l ]6 z' CiÉryt,
okňfur 516: 17' L' Ir.ón,|' PI,||1506l ld-lg'
J' Pl'.hý' eoibalí]e .92; ,3'-|9' L' T|!'ha'
hdha 192t 20. t. Rarb,t, Conulldr aa7 vL

DRU2sŤvA
, - Ú!! n] L' 2a37 ; 2' Hr.dď K|.' 1957 1 3' P|oha.

Rýo 13 I9 ; 1' Pbn fia7j 5' ohfrl. l50I l 6 -Gdk
uol.]fu fiali 7' Lih| .121.; a.Kďid 714] 9'B'
BJlrka 'aa' |u' zn|M ]ló.,'

Al.Mnda JIRoUSEK

,. nao.bn| t..hniha '.l|o|i ňi1uljn l.t|,h Po.lsla|ně Eleplila' 4,o
tl@kě n.á ňIód'fui úod.ló|i. Přthlad.h ňohÓu bjt fuod.ly daa'
nlctik hě nÓd.ló|. Nt84 ,.hž2. junioň' n.bo Tannha' Pčhnj
fuod.! nd ,mu pr.dý.dl Šlp.h z. 2aň.4a' DosahoÚal pú4*;!
lm,L N.JdldÍlllň útointhd brl laklj 1' siú.|do |4d:nlnhu)'
N.jkpškh 22 ňod.Ióřú b!l', ?o 'honkn| souúž. odú&ěnolkn!ňi

chc.fi., ab, 9 , Ilh řÓr. b,lo u nó' ?rdobfj.h sou,žt fuzi
buýdnlňi bají aka ,.bo| 9|óýě loutěžnlh létáníň !'ňýaj| dobř|
ňo|t.|óří. P|ot. '. !,nďnažln. ?ři?|@it naPřarch o chluh.i n|c'
?ro fuI..]. n..l.|ář. 't.jně dobř. zoryati,@ané soutěž.' i.ko b'ld

výsL!DKY
I Mlhn ta, do r 2a !L)

vllioně A.2 - jmio}j
r' Něrc. c'l6a '/c. ]l3| a,.|u]kh' Edia 313l J' Dlo,,ý',ó|Ón.|

1' BÍlď, Hrun.. Krdlól! 56'i 2' ŤMu.h, vrchlabt

Na sn|dhu 'outěž|.| oloňouch.hÓ nBi..

t'I
iJ loh. zor8eizov.ť c.lošótny prcbo.
v.trcňov la!.8órř A.2 pripaď. rrljst.j
nod.láÉlcj 3ckcji v c' Bud.joviciach'
PrcboÍ bol ulporiEdeý !. l.lhku v s.zi-
movom Usti dtla 15. 9' 1957. cclošútny
p..bo. 3a koMl v !ámci 3úi.ž. o ,Juho.

v!čšin! súí!'j..i.h 6r dGrsýilr !' ý s-
botu, 14. 9. v porudňljšlch hodin.ách do
TáborE, odrial boli odýážďI lutom do
utIovn. pacovňých žáloh ý scŽitnovom
UsrI. Tu boIs od 19,00 hod' le.Iújc}Á

L.tový dcň bol Žghái.ný v ncd.fu' t5' 9.

!!

hat soni B aa tBdshou sMi, brlo
K o.IÚi .lobré út@ni 'outěž. Přb?ělo tosdě].nl 'outěž|.|ch nz

vzoně !,p|o.o.an. brlr n.j.a ýě|rcně znóňýrh do.l.|ářú Eo-
f',,, Baftduhd' Ma|ka a Ffan..' 41. í d.'|'h' ..all,.h' 5. aiut'

v Y K R ! 5 L F \ L  l , R l  l l  l L \ '  \  ' \ I l  l ' s N . \ L } \ í t ' R \ ! l

Jstližc chcm. u mď.lu vlasuú konstfu&e použlt no'né
pl@hy o '.stejné hIďbG, muíme zvolený prc6l ý čásli
ploóy ! n.stííou hloubtou zmenšoÝ.t (int.rpoloýat). Pro
něk€ré mod€láře jé ro práe značně obtlžná, pro k.'dého Pr}
poměnč zdl@havá.

v zah.eičdch lctecko-mode|ářských prcdeinách 3. proto
již delšI dobu plodávail nejvlc. u'Ivané pronly rŤtr.llcné
v rúzných ýeli&ostech' NyDI ie tato úč€lná pomocká k dogrÁnl
i ve vš€.h n.šich prcdejnách leté.ko.modeláiských potř.b'

vládiÍúr Procházká vytr.slil nejužlvanějšl profuy o.l hl@bky
?5 tm do 325 'm l to odstupňovúě po 5 !B, t!&že každá
seric obsahuj. eu<eň 5l profrlů téhož druhu q !úzDé vďi.
kosi' zgtim isou Řtto ŽpEcÓvlňy . !-ydány tigk.m r'Ťo prc.
Ály: CLARK.Y' MvA 12' MvA 30r, NACA 4409, NAan
ó4o9' NACA 6412 . G 439.

Z 'o LBTECKÝ MoDELÁŘ

soUTĚŽ V CHLUMCI NAD CIDLINoU
z a i.t. ó I nl hÓ,'nÓ.I. I óř -

'kého', póča l. hÓnala
E, zó|l o chlM.i nlc'
soutčž aěfuňn A.2 a ňo.
d.ll, ' 3ýdd'1,n ?ohokd.
zněalnilo 3. 60 hod.ló-
řn Hfu.l.chého d P.rdb
uehého ktdj.' ohtn] č1ť
,r| č'' |.pt.r.nta1ikh
&užne. I h.l'ž ý ý
kdÉ.a.ii .ětoňú A.2 I..
|4lo řn ' 25 ň !ňúry a .

do laž.no ?ěhn!.h a, lÚa,'



Modeláři památce Zwirki a Wigury
(p' Na letišti ý Kalowicich s€ konala

dne 8' ái' za ýěkného počaď modeláiskÁ
soutčž' uspořádaná u přileŽitÓsti 25. ýý.
rcčt traBi.ké sm.ti polských l€tcú F.
zwirki á s. vigu.y' ktcři zhyÁuli M
ěskoslovenské půdč lii letú ná leteďé

- Novou soutěž, ktcrá se natrválo stanc
sučástl modelářského kalendářc' připra.
Ýily s.kce l.t.ďého úod€lářstÝl Ja!á
Pětňlka při Huti Kďciuszko ý chorňwě
t ANtlub slasb v Katwiclch' zúčlst-
nilÓ 3c ji ?4 nod.lářt e 17 nrlgt Polska'
iákož i l3čleĎná skupi!á čegloslweíských
ňod.lářú z ostravy' vedená piedsedou
Kv sýaamu Jolefem stetlou.

Ačkoliv o.gEisátoři soulčžc nŤočItali
s t.k veltou účá!tl, vynasnažili s. o nej.
lepšl pÍúběh' @ž se jim lodařilo' vc všrch
tátegoril.h zvt!ěz!]! čcstoglovenštl modc.
lÁři o utázali při ton svým lolským hosti.

Přcbo! r€publiky v t!t.8oťii Eod.lú
' 8uňoýýn pohon.m sc konal dňe 29. ŽÁřI
195?!alctišti KABlnov Mcdlá'kách. sou.
čásně s nlm byl uspoiádÁn III' rc.llk
vcu<é ceny Br'!Ý téžekatcloťii. obč gou.
tčžc sc létaly soÚ&sně, al. vYhodíocénl

Část Fodclů byl! př.vzata tc.hnic\ou
konuolou již v sobotu v.čcr, zbt'tck v nc.
děli !áno picd ŽAhÁjénlm 6outěž.. celk.n
byly přcvzlty ňodcly 58 3outěžl.l.lr,
z toho ýc v.lké c.ně BrD. 13'

soutčž zahájil kmj!&ý ln rukoí M.
HálaM t po připominkÁch t.chlickóho
komisařc If,g J. schindl.ra zaóaly v 9,00
hod. stlfly ís pčti ssrtoýišttct'' rozdělc.
íý.h po.llc kBjú' Ksždý soutčž!.l nčl ns
't.rt 8 miDut, pořadl srstú libovol'é. Bě.
h.ň 8outěž€ se koĎt.olovale váha 8umy.

oprcti miňuléňu rok! Ď.přálo lelošnl
loutěži poč!!l. od rÁĎa n.ustálc allil vltr,
kte!ý od 3' gtsrtu dosehoval rycl osti cc!
9-10 mh s v pGlcdnlm startu sc piipoiil
ješt. déšl' T.plota vzduchu sc pohyboval.

Mi6tř s!'ortu R. Čtžek ž KA Pnha.
venl.ov dokÁŽal př.s nepilzniÝé počasi
ilko iediný $outěžIct s bezpečíč aléta.
nými modely v přcboru republiky odlétat
3 mlxim, když přiŠel v prvém 3tlrtu
o model a .blšI 4 stsrty létal s nÁhrsdĎlm
modclcm' Bovnčž třI maxim při st.jĎý.h
podňlítách jsko ctž€l (v l. stlrtu přišel
o model a dálšl 4 létll rovněž 3 nÁhrad.
n|E), dosáhl ve IIl. rcčíIku velté..ny
B!n! L' LifkÁ z KA P.ah!.městoJ kte.ý
u. v této so!těž' umlgtil jalo druhý z3
ožk.n 9 ncpltmým rozdtlcm ] ÝÍcřin'

Pics c.lkefu hladký p.ůběh sÓut.'e koí.
statovali soutěžlcl při bodíoceít $utě'c
dv. zákl*lnl !edost!!&y| l. N€byla ajiř
těfu ŽpětnÁ dopňva ulétíutých modelú,
2' cásoměřj.ský sbot nébyl dostaEčně

Rozhodně ís takoÝé sutěži, iako jé pře-
bo. .epubliky, by ťlao n€dostltky v orga-
nig.i nměly bfi' v pďém přIPadč je
ďebá v přlštlm rcce počitat bud 9 moto.
cykly nebo s službou n. okltji letiště.
Nedocház.lo by t4k te zb}'teědýE ztátÁm
modelú' kt.rýňi byli postiženi cl'€k,
LiÍk, voúdrát ! ji!ú. TěE lréd nod.l

tclům do}onalou t..hnictou přlprá@ á
vzomou spolupťl.i .ďého kolekúd. vý-
něná zkušenosd jzk Ž oboru modelářst''i
tak z letectÝI ieštč vice utú'ila dNav&líi
přátelské vztahy letekých spo.tovcú obou
z€ml' Mimo iiíé si celÁ č.s&oslov€nská
skupila zálétala ná letišti slezskéhÓ Aec
klubu na lolsltých Ý&rcnlch t}pu Beie'

vÍsI,BDr(Y . 3 n.il.p.l

\rlt a. ^-2. ,, I. Protot, ortet 720; 2- B.

^aod.|ý M iuu' ,. E' s.&ía o'rdo ,,3;
2' ,. BD' Po'd., 7z]; '' s' zu,od, v.0Í1oe

vÓh. ňotomé ho&lv: , ' '<. s.''.!ka o'ř.!c
36r: 2. M. thaiut", o!'ow 75e, 3, r. v4hh

7.!ň. ! fu ,,|k| ||'d4l 3 k,hdh.ýn'L,ňí ha!'
a. &úla ručnt.! .!a lfui$.' \nró ý b|d. bnl|

shirl. 'MEUS.
soloýié, Polro

v pryých či dfuhý.h 6trltc.h . v dllšlch
proto ňÚeli l.tat š. zvýš.nou oplthotl,
lby ztrÁtou náh.ad.|ho modclu ncbyli w.
řsze'i 2. $utěž. vůb... v dshéň přl-
padě došlo běh.F !outčž. k zÁňěrě mo-
dclů při měřcnl' I. vlrtt.kénu dokoDg.
n.byl ap3án něř.ný č.9, tafže 'nus.l vy.
kon.t Dáhlad!ú lc! jlňž byl poškoen

Picbo! !.publity ! IlI. ročnlk v.lké
c.ny B.na byly p@l.dnlEi 3outěžmi zc
čry| v"bených pro g.gtsvcnt širšiho r.p!..
..ntačí|ho druhtÝr n. MiJtrc$tvl gvět.
pro rok 19'8' výkony s 50 g gumovými
sv!Žky byly vzhl.d.m k n.přIznivéň! po-
ča3i vclmi dobré . opět potvrdily, ž. j.
ňo.no dolahovat 3tejných výslcdků jako
g 80 8 gumy. spÍ{vným rc'ho.lr'udm
úgtřcdlt l.teko.ňod.láfuké s.kc. jsm.
ŽIstali tyto.cnné zkuš.nosti již lctoi Jbtč
by t.ké bylo plln6.m, l.dyby z.jména
soudfuziožek' MÚ'ný. Š.bšta ! Múzek
dali k dbposici v LM !vé zkuÚ.ío3ti v lé.
tánl 3 50 g g]rmy, hlavně výkBy víuu
t úd!i. o Doužitém svlzku.

Na áv.r soutěže v l5,oo hod. lYhlÁsil
z! mod€lářskou sctci Uv svlzlmu Iíg.
J' schindlc! př.boftúk! r.publiky prc rck
1957' kr..ý!t| gc at.l zllouž.ně miutr
3po!N R' oŽ€k z KA Pnha.v.n}oý, kte!ý
byl zárcv.ň lyhlóšéí vltčz.m lII' !oč!Ikú

I{SLEDKY PŘEBoŘÚ RBPUBLI'<Y
(l0n|jt.tý.h)

L'R.c|,Eý. PídI.4,n*Ň 0' |30'31' Iao, ,5, -

2' B' s.b.!a. on,o!a 130.90' I24'Ié7'170-73I.
J-E' ch|,hrj. B|b 13l' l?a' 35' fta,Iao-a,ó'
.- ] ' P]cd'j' Pat.!L6r. ]30' Éa' 6J, I.3' ' 17 -666 '
5' ý- l<|Úil|'' L|b.ú Ia0' gI' |30'9''lI3-653'
6' z Matt' H4d.r K loal ,lL l0i' É1. 123.

7 ' F. Djďák' fudhra,nLfu 130,96' 75' I30' 'o2-

3.o. Kvittt, LtbaK tit, n,7J, u,t22-630
9' v'siňqh' Po|du,k. 75. l 30' ] 30' 79' l 0 7. 3 2 I.

10'v' M|d..L' oýtNo 134, fio,39'66'113-612.
vÍl!ďv III ' iďnlru v.lké .oy BÍm

l R ČI*l. P/cfufltd 772: 2' L' LiJLo,
hdhn^ňab 769:3' B' s.n.nd. oýbod 731l1,1.
Htadhi, Carvolltu 715; 5, E. Chtrbal, Btnr 674:
6. Plc.hý' Pd,.l'hi( 663' 7' ' K@ilho' Libďa
65a :3 ' z 'Mo .^ 'H |ddkK| ' 65 , l l 9 ' P ' K íd l ' B | v
6:],' Io' P. D!órdh. Preho.dt*fu 633 !|.

lng' vla'iňilPoP!LÁR'

Ce|ostátní přebor a ,,Brněnská guma..
o MedltinktÍch

l. l E MoR|ÁL
J, BARToŠE v L0Mt||cln. Pop.

Dne 29' 2ářl byl uspořádÁn M le-
tišti Ý I'mnici n' Pop. II. rcčíir Me-
Eoriálu Josefa B.Íroše' soutěž .e ke
Bb v dešri ! při nálazovém věrÍu
7.12 mh, tatž. n.bylo dosažcno áni j€-
ďného m.xnnz' Neilepěi č!9 ná l sta.t
byl 138 vtr t.ly sc modelzt..til z do-

Kb.l.m soutěžc bylo to, Že všichni
soutč'lď i př.s toto .n.modclÁřsté..
Dočtst urDutn. boiovsli v jednorli!Ťch
iolech o Dd.nívt' RoW.ž potadal.l.
i Ža t..htó těžtých podDtíek s. !Úžili

!ÝsLEDRY
v. Úl'|ňkh ÁJ fll'',i] Nd.]|o']|' ,k|I ea.

I|h.ň (ab. . KA an! n|L ) c N.uenfuň
|,,ř,,iii;^,,^ l.' u,, ,^, t"o* ,"a s,-.
\ňcjóh . KA Ú4l l!L') d viahhrd tLi.

MBMoRIÁL

u%^rr'-
VE DvoŘB KRÁLovÉ "' 

L.

ov soa'ďdu D,ú| K|áIdé n: L'
us,oíódLl 22. .óřl r' |' Ía kliki zneč
! Htod.chj hruj) ji. lX' |.?ilh fu|ěž.
,,M.dÓňá! old' Mo.hd,,' sour.ž brla
tnlohró| lt.cióIi'@óna pd3. na aě|/o.
n' A.2' aia/|Ňalo c.lh.n 22 iunío a

soutt| zahájil fik|oýhd\..Ia ov
svaslffi| sÓu.l|,h Tó'lď h rhol o'pD-
h|nkou na ňod.|ářshého ?|ac@,'ha a
l.tc. oldu Macha' ht./j Úagich' .ah'.
nul Dř.d &ýli !.!' při hala|ii l.|adla'

Lidnl ' hod.ly ,dh .ačalo o 9 hod'
na 5 |tafi@i!t|.h' Po u|ou |Jobu 'outěž.
brlo zata,éno' slabě nlhaýÓ, sho|o b.z-.
,.|řl; t.'|Ú. i pá|!fr 'rd||u ý fl.dl
.,| úi 4 n|s' Píéýo ,ldh s. ay'h'|@al'
!r!be. otoudý' .Óž dÓkazuj. pÓňěúě
o.lij poč;r nÓl:éhn'.h úú|d 160) ' Po-
t.!it.ln'n .jd.d b'Ia účúl jbmorú
hlen. . P/dht - I0 ,Óu|zžktch - fu4
nifriž b,la i j.dnd dbkd.

' VÝ5LBD(Y

, ',^Tiť}. o.,.",*,',,' *"o " '*,"
666,3 Kh. rt, Ptohc 662t 1.Pq4,CottuL
dd ď]5l '' roňIt.t' Rún|, 595.l,

' 
"iliSLl'. 

"-". "''-. "'. 
, o-u,,

Pfthc 7el: J' B.ta' olrýo |62l a sldiLý'
Úil r oll' 761'
7,lďi'i,- 

r,l n*a,t;,, * ,t,'-,' sp,nl'
Mn\nLh. Badark. laah niao'óúlr' i l ihÓl
-fu !.n@| h.ndi fuddn! ,1ihld'É' N.b'h
b|rh.'odno.dl b,óa v luhu' P,Ó'aj|^Ňd|.u!dd|,. 

ýlrh q |db'' sýuldh 7If'' Miáún

I BBdK X,dlŇ. 2259: 2' olft|d 2152:
3 Irúd.du|a 2t 29;.' Lihq.. 206l ; 5' caÍ.

sod{ 4llo hhdl.ý Ťru\ dlh' dďhkdhu
bau la3ň.Att o Lhd1úoý| 3ovú4dín ť9.
iófubL r dl ^a 'hh.]odoq k lkai úlo nl'l

,1i x. nhlk!, týd ý b!d. Lfu| o ,||l.h |o..

PÓ'1|Áňhc: Mo! d|' *.n.a| Dri 'lh 'd|.,i

Iy]M 5a3. D1ň, x.d!d.' Mrdd 4d b!.
Ehto' črrunt lŇ.ú Lonď' t.|wn' Úu, 3 ňó.
1rň hqLla.hýa.d o bo! ' háťh.a '' Jd.Í FRÁNC, |.rsnr ý

iBrdror Hnd.c kArova
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Sportooní úrozleň
|eÚeckého rnrrdelářsÚví

Y období zač|enění do svazarmu, í952-1957

vysoká úroveň č€skoslovenského le.
tecko.modeiáfukého ljcÝiku a spoltu je
uŽnáÝár. nejen u nás' ale i 2á hrani.efui
naši Ýlásti' Rok 1957 byl v€ sportomím
směru do jis'é mlry \yvrcholenim, jelitož
lsme po prvé v hBtorii poiadlll v ČsR
Misllovstýi sÝčta lctcckých moddářú' Mis.
trovstvl gvčta nám !řincslo dálši stvělý
úspóch j.k spÓrtovĎ'' tak i or3anis.čni.
vedl € modelářů-sportÓv.ů ukáŽali naši
mod€láři i or8anisačrl s.hopnost uspoiá.
dlt ták náročÓý podnik ilko je MislNýstvl

vysoká úrovcň a kvllita ncpiišlá sámá
sebou' veď€ stovck dobrovo]ný.h pfarÝ-
nlků to byl. Žejmén! o.gmisace svázu
pó spolupráci s lrmádou, do ktcťé v (o.c
l952 piešlo z býýllého DosIetu téměi
12.000 org'nisovanýclr modclářů. v piiz-
nivých podminl'.ách a s matc.iálĎim Ža-
bczpečenim sv.z'rmu' o ktcrém sc nášiň
modclářům dřivc 5íi nczdálo' Žvyšovala
se neustálc šilotá základna modelúřú, Žc
ttcré zákonitč vylostla cclú ř..la úspěšný.h
modeláiů+portovcú' poŽdčii rcprcsen.

Po zočlcnčnl noddó.stvl do svazalmu
byl cclý !o& !o5] vónován or8anis!Ónimu
Upevněni modcláistélro výcvikú'

Do roku 1954 sc jctečtl modeláři ne.
zúčasrnili žádných Ďczinárodnlch pod.
niků' Toho roku Po pBé stortov o druž-
stvo čs. lctcckých 'nodclÁiů n. soutčži
lidovč dcmok.'tickýclr státú Ý Átoskvé a
zvltčzilo' Piiznivé podmlnky pro prÁci
modclářú Ýc sv.zarfrÚ Žljistily vš..hny
přcdpok! ' dy k ú s pčšné ícpícscntá. i.v .o.e
1955 sc naši modcláti zúčastnjli po p.vé
Mistrovstýl sÝčta. Zjskli Ý cclkové klasi-
nk'.i 5. mhlo mczi 23 národy a titul
mistlu sÝčtu lyclrlostnlch modclů v jcd-
notliv(kh (mis( lpo.tU' shdký)' v locc
ls5h z\k5li mÚdcláii njMi\rovívl lvěb
prvcnstvl v íychloýnlch Ďodclcch a včko-
nich ! v.elkové kl.silitdci slátÚ z 2' zú-
.astnčnvch @íouoili z Dát4ho z rol.u
l95' ;l p;vn| ;|5lo' čcskollovcnsko
zlskalo t.k právo k pořád.áli MiskovgtÝl

LETECKo.MoDELÁŘsKÉ
B.EKORDY

Ncbylo by s!ráv!é hodnoti! tvalitu a
3Por|ofrl úrov.ň níšeho modelóřslvi hlav-
ně s hlcdiská letecko-modcláis&ý.h rc-
kordú' ilkto dosud nčkt.ři ncinfo.movaíl
lidé dělljl. v leteckém modeláistll ge vy.
tvoiila Žvláš tí l situac., t(dy spccidcké pod.
Ď'nky Ňutě'c 'cjsou totožné s podmln
kami pío uslavoýáni rckoldů' výiimku
tÝoil ien rychlostnl upoutané ňodely'
Á v této kategorii si n.ši modcláři stále
č$tně vedou, počInaj. nčkoliká mcŽiná.
.odnimi Íekoldy zasloužjléno mistía
spoÍu z. Husióky, mi9ta spoÍu J. Ko.
čiho a v poslednl době i B. stÚdeného
z KA RťnÓ' v tabulcc m€Žinárodnlch .e-
kordú u rychlostnich upoutáných nodelů
se srále objcýujc jňéno ěskoglov{ského

U volně léraiícjcb nodclú došlo k pod.
statíéfuu Žpřisnčnl soutěžíich práÝidel a
k stavebíjm úpravám. zatim co do Íoku
1952 stačil mnohdy ía soutě'i ýzhledcm
k velké účsti louze jcden soutěžll lel' jc
dnes zapotřebl vrykonat 5 soutěžnlch letú'

258 ' " ' " "*r  MoDBLÁŘ

z nichž taždý je ěásově omezeí (ňďinÚ
do t80 vd. Tolo opátiéni Žpůsobilo, že
většina 6odelářú se Žámčřila výhrádně ná
soutěžni ňodely, opatřeĎé t€chnickýň Ža.
ilz €íim p.o omeze!í doby letu' neboť
ulétnuti modclu znameĎllo špltné nebo
ýůbec žá.hé umistčnl v soutěži' Mnohý
.ekor.lní výkoí byl doáž.n právě tim' že
tecblické záiiŽenl seuralo.

P!'vdiýost tohoto názoru vidiňe neř
lépe z tohoto po.ovíán':

Je lspooé' že stavb! modelu pro rc-
kord i vlastni potusy Ý-y'aduit Ďnoho času
á piáce. stáčí uvést !íklád sovětského
modeláře Liubuškina, který v roce 1947
přckolal Ýýškový .ekoÍd Ýolných motG
rorjch modelů výkonem 4.152 metrú.
TepŘe ]eros se pod.ljlo Ljubuš|inoýi
svúj vlastní .eko.d piekonát, když ieho
Eodel dogábr výšty5'l0] m. Tedy pbých
lo h! ptáe' Úp.av a z&oušek ncž se !oku3
!Tdaři|' (Pišeme o něn podlobnčji E!
ijném nÍstě v tomto čigle - !ozn. ted')'

Naštmn.jmladšim oborem vc rclíč |é.
rájici.h mod.l.ch jsou modeLy .lálkově
ovládané radieú. Teprve sic€ záčtnÁm€,
ále vyhllďy jsou slibné a Íadiem ízené
modely iistě n!šemu modelÁřstvl přinesou
iadu Dových .€ko.dů. Dobď přlkltd dal

rudýík N.t4Ec

TABULKÁ NÁBoDNÍoH BEKoRDÚ v LETEoKÉM MoDBLÁŘsTvl
celkový počct rekoldú v l.atclorilch á třIdách jc 30.

4

vrtulnlk' RadieE řl2'

l95ó

i  1- 
' 

] 
2

le5l ] ,nn, ie57l 95 l

z tabllky ie nejlépe viděr' jak málo se
naši modcláii věĎuil pokusúm o picko.
nánt rekordú v. vo]néň lclu. Mnozi se
pak domllvajl žc to jc dlLe8z pokl.gu kva-
lnyn.šcho modclářsrvl. z. tomu tak ňen|
uká'. dálši t.bulka mczinárcdDich .ckoF
dú Ý letcckóĎ modclářstvl scstavená
Ž oficiáhlho sczDamu' vydaného FAI

Ing. Jaí Háiič Ž KA Práhá.ňěsro, kt.rý
ía Poč.st 5. výrcčÍ zálo' €ni sýáarňu
ulvořil letos v ářl nálodll ..ko.d čN.m

Jak zlcpŠit situaci v hbulcc ..kordú
volnč létáil.lch modelút NcmúžcE. dát
Žád!ý re.ept 'a.snad.o a .ychlc... J. jcn
icdiná a obížDá ccsra - staÝčt a děht po-
kusy' vš.cbny potř.b!ó mate.ió]nl i t.ch.

Modcly Rychlo6tnl

Počet.etordů 4

R . t ; " ň  
_  - - - . ^ . .

volný |.l

l l

v.rulnlty

1

1950 195 r 1955pickondnl

z této tabulty viďmc' ,c problém i. nické p.ostře.lky jsou k di'poslci. JcD
gtciný ná celém svčtě' Pro v&šinu modc. ťmto zpúsobcn odstránlme rczdll mezi
láiú sc stalo soutěžnt léúnl ve volném letu vyso\ou úrovĎl soutě'nlho létÁnl ! po-
ncjvyššlň cucň 3 stavba ňodelu pťo po. mě.ně malou úrÓvnl výkon'l' uÝedeDých
kusy o reko.d zdržovdnlm' ý tábulce nárcdnlch rekoldú'

Leteha.hrd.ló,'ký k|ou!.h || loýfishéa kuchéf, echnhk!ň u!ílirli ,atřl h ui
aEilnějllfi zeJhéio 9. ía,bě ngk.t' Na snlňhu iou Íbn@é hro,žhý na 'tutlu ?ři sou|ěži
t Preš@ě. _ jat!i.. ý ''urné, nistt' 't.j! a .b}fujně ra. sn|n.k aha,,j., jok to
dÓpddlo s ýobr}ýefr dhfubafuhého ',Mdtddo|d'.' kk|j M' Habď ''/'ohřbil', ý Prešoú'



c0 l{APsAtl o suěto?)émmistroostzlízs ČSR
větlina zlhrunič\ich ěaso?ill1 již přinala f.,onóž. ýých Ť.dah|otú n.bo '?o|urya.

.@',|hl, o ktoš,|n Mísl|@ýÚ, fuěta . Č6hosl@.n'ku. Čaý?isr ..fiěs hÓdnoú ].to!nt
fin|r@ll"l jakr dosud n.jl.Pr'. Př.thkujen. úryah, z ,ěholiha ftj,náfrějších listú'
z nihž jshe ,'b/ali rÓ' .o ý nós přiho Úhó' snóžílí ih. ý L,lbnat hk, ab, ýrtž.n.
úryaÉ' nděU jiný ý}sl'

nál.rr MiG.ls o pr.dÚóděnl ólnikdnóIo-

All-|i{-t!J ,,2&1óť,,fr,*Iií;př.hÓna|b!|ohru.
Tl ' lten n I .]. ' 

.l 
.kké pi.*áži' a 'hn6l z:učné rsobni oběn,

l I  I | l  {1  \ \ l  i  ' l  i sh .  rá . l | .  ž.  i ' n .  ' .  noh l i  znč
ý.t ý L.'korld.n,Řu' na kl.té 

"ih.lý 
ie.d-

,oh.@.' hlaýně ?ro ý.!ihé 1řá|.I't1t ' h,.té

MtL JSEM to šrěsti (piše.edakto| 
ión ?fohaz@olí česhosl@.,št, kokg@é'

HuddlebY) zúčástnit se všcch až d$ud
pořádaDých MistrcwtvI světa a Dohu b.z.
péčňě řlci, ž. úrcv.ň létáĎl nebyla njkdy
vTššI. Tlm vle úcty pstřl n9šim Nským,
jugÓ6láw&ým a českým přÁtclúň Ž. j.jich
Nrdě dossžcné ús!ěchv'

v.č.! přji.|i do Prany, t.Ócbu u"av.nl ces..
tou a po prcdčlÁll Mlých přthod. Na
česté hranici rti čl6ové vypÍavy.v sou*d. NAŠ PŘI'EZD do |Óholo dal.ho č.ý
nm w8onu oy! odŇ'u' na veďeĎl kole' Á./', Ž.í4 íMl. Boknao) zeán.l po flno-

Ú.n J*&!luj achod d. h,k|u věa.c brl
nrc@( |c oyly zmrcny hrczw..|ryúuen- př.cýr nklalni di!óh, a s. ýř.ch, !. n..
clEl o9ooaml.' lutom.ty. ' ' 'y.|ň| |šffi ?olol' olajh' 20 :our.ž!.l.h 5ló|ú. T.ž v'-

SLÁDKÝ ?ob|dil, ž. ř .hanQioneň
!.lkého Íotftátu tln, ž. po |!fuhé z|lhal rnul

PŘIPRAVA ?fo týto |ddlolt (nístt@.
'|!l) b,|d prc?rd.a.ádd do n.jh.nš{ch po.
dtobňútl o/ggni'a.,' ' ht.roa 'polupracNaly
del|tk, oýb' kd!.!á ' ,/čn'ň úkolen, |akž.
asboň hý i!fr. fiebo.o|@oli 'ádiou chýbu-.PŘITÉrt' 

u\,!iěnt d s\alo. pt.,ihŤ
aéň hol.l",l?li!r! aa \ěfi! le srur..i|o'b'Io
na výli poílobn. událoýi a 8ú..n. o itth

oDPOLEDNE (! ,.děl, ?ří p léžť
'osri pře.!áýán, c.n' b,l úýořá.ió| iň?o.
san|ni l.t..u d.n s odha.Iaaanou účastt ně-
hÓ|íha d6lr.É dsh .Iiaóhú ' ' . větruně' dÓlr-
/@á |.|ddla pří akrcbrcii' parušutisré a fio-
d.láří ?ře.!.é.lli ,hizh' q!ÓÉ. !ko!r' j.ž
a'?olo], I přltohnjch ..lihj ob.!iý' dlóš|ě

Po PR\4 jstn. tněli přIležitogt jako zá.
stup.i mod.lářů NDR zúčlslnit s. j3ko
pozorcvatclé Mbtrovstvl gvěta leteckých
modelářú v kltc3otii větloňú A-2 a !ych-
lostnich uDoutaných modelů. Přestož.
jsn. do čŠR do'Mladé Boleslavi přij.li
louze jáko poŽobÝat.lé, byli jsm. ibn€d
přijati do v€lkého meŽinárod'lho sportoÝ.
llho piátelstvl, kt€ré bylo obŽYláš!Ďl po.
Žoruhodnogtt tohoto mhtrcvstvi'

Náš EiEořádDý ďk p!!ř! č€skosloven-
ským sportovDlm llM!ádúm á orgei*č-
'lEu v.denl mistÍovstÝ1, kteřl nás ták
srd.čně PřiÝitali a přijali' Jlm též p.rřt
ještě j€dnou @še uznánl za vynjkájl.i oF
3]úi$ci) která' poč]naie ub}'tová!ím úč$t.
njkú, skvělýB ittavová!ím až k vbstdm

sutěžIo a v.ltému závč..čnému lodniku,
byla př'pi!ý.na do všech mličkostl a prc-
běbra bez jalďchkoli třenic.

vŠEcHNÓ, ai již to byl letecký d.n,
skvčlá or8!íisace soutěži, či vzáj€mé piá.
télstvl ite.h úč.slíjků ňistbmtvi' !'!Ýo.
lálo ve tváři mohý.h účasnikú ze Ž!pád.
nich sútú přemilayý vý.az' Pii PohÓvo.
Í€ch nám někteřI ' Ďich řekli, ž. něco tá.
lového, co jim bylo v Mládé Boleslávi
předvedeno, by v jejich zeíúch n€bylo ná.

P0!IÁEÁIIE sI
PTODET

. l u.nod.I I irylkolÝm ňolor.
200; oc.l. dr&y P
Á- Kozl'ký' vohnouloÝí 3' Brno-Bohunie. . 2
NÓ!.ý ndor fur.TorFdo 5 c.n 3 iol' |oup' r lol,
bži.ry 'r 3'0 Kč!' s' sl.zÁk' Judikow '0, vrú*y.

r' J. 1<olÁ.' B k!
243' o, MlMk'. . E|' ňolo! 30 w.220 v (l3c]o
ol/nin) pó |uFokÓvdu pjltu zr 2m Kb' '{' Rr.
3r4 Pov' T.DlÁ l0ó . ' Nov' m

Fdnýrkumllarcl NjÍ. (|z Ah' l' ' v) r. 'fuv.nl

lďÉ rú.dy M v l. pĎ nod.|ý. snovýn Doho.
fun z.l2-l' Kr..I{ l Hldký, KunoÝjc. n/ol'
'l '9' o. Uh' Hidl'É.. 7 Nový, r}l.p{.ný ňo'or
sl.í l'3 c6 rvrfullzr t20l.l. hÓlorn.24 v !
2' K.t. J. B.lEcký' RýbnÁ 20' Pnhr I'. a Dď.

- 2 inÉl..n| íllk!.ky
2 6h]20.n Ť 'o inj' i.b.l zr 2@| bltrjovou
i.dlolrňDovlu + íuchálr! z! '20 K&. v' zď.ln'
Dz cs^D '5@' zl.léMo'!vc.'.9RÚzné rc.nlky
r řdnotlivl .l.|. ó'mýno LM, Mlldý cchnik|

nlld.'i' sd.loÝ.cl t.}unh '
ldnh zrll!' P' Do.lrl' Jupl{v'kých piity''Ú

rul' lÓ'' (r0 0o0 o'nin' vrfol. . 32 nm) po dbčhu
!. aoo Kč| l folo z lu' A. JmduIIk, KoloÚ. 'o'2/''
Pov' DF'n.. o l| Motol Í 'h' Nlťl.ou l0 (h,
Ú :Áb.hu' ' 40o K.!'
Koloni. 1035' Pov' lyíricr' . |2 Ákobrticrý
Ú'nod.l ! ňotorcm au!Ťo'Éd
.kr. U.Dod.l M no@r ' .cň á 20o] odli*y mr.
tdy Mic.l'' 'o'p' l'0 nm | ]0' ddIill.y x|í(r0
orku|' |o.Úl... '' Ks' J' Hlu|kr' Hokrrov! l]'
P í fu16 ' . r lU .h . k .u r . ' o4 tnob tň l . bo
2,t ffi .. r0or nrld! z-t2 (ru k) . hotoEn
LdDo 2.' en a rú' lolnš ldl]l.| loloň.kfu

lhvdrcrll'&' l ňotořm K.ló'1''c.m' l'0K'l.
J. Šinó.lt. Ru|kt 2' BmÓ xll'. l,| Pn.un.lbrý
čúovr. (dot. chodu řNlov.i.líÁ) á 25l b.n:i
nový mdlol 14 ..m :r l50j Íríoucl poDh.rcu

J' PidE.l.ý' lít.nrl Pss!
Klúň'. !lD.tonrčnlmolo'2''c.n.iolrč..o!.
útk.m zr l3o K... F. si.|..' Erblnovr ?M' Mhdr
!ol.rl.v' . r0 Molor vkryrn 5 .cm + 2 nÁhr.
tvlčlry + ví!r. '. 20o n.bo wň.nlň zr léújl.I
ňrl.s . d.t' noloEm 2.4 .cm n.bo rry|k! t ptlrl.
^' R.|nď' Mo|n|roý.) ]. oÍnvr llr. 17 Morol
sltí l'B Eň :l óo K.r' K' s.ndot' x lnr
n/Homldon. o' Ro|k.'. |7A PlAív urhnniťnlch
ňod.ld lodl l.hd.I l ihkó' '' socn.' Nr B.lidl. 2'

xoUPÉ
.l3skv.bn|v'rŘry pÁrcvé.i|ly.DÍnbo'fu'.'

'/'7 čsooLu xtídI' !l.Íi Do rdtt.. I,M, . 20
st'tý r'-!'' 9'-lo' Mlrdého kon|uukléŘ (v'
Rtu'ch.old)' I. D{lil' xolyaÝr 'or, xoÍ.l.c

!ÝMENA
. 2| Nový nďol Bu] r,5 ..n 'r nÓt' Íoto!
0,5 l'2'..n' M' vánčr, NAn' 9. kv&'.2' shný'
. 2 Knihu ''Mod.Ic liiiift..od G' !ť/' Mi!ížd.
t|ébÓ'rrnibu"sllvblkrnolrkrirkú.1 L'sn.jd.!
Endbvr 29l' Poličk3. . 23 NÚt.y |ÚnÍohl 6ibÚ
m* .'sÓmd..G2' z1 dd, moto! 2,5 c6' J' Ttl.k,
zÁň.cLA loó3i2' Dé.h I.. 24 DÝ. lrytlové no'

hrE'úl | úi loénlry čropbu Rrdio.niiéi zr Írn
ň.ho lurový órun n.bÓ prcdh' '' s!n.r, L!é'
359, Prr bi.řslovrny' . 25 DuÍlový pl.ch
ó 0'2..'3 mm á úploý bódl .JÓpi ,,skrzy{ !h

oblrhu' J' s.rn.t' U xtl'. 242, oím$ xu' . 23

nolo'0,5-',5..ň.z' FomÁn.k'věžovýdúm.'2'
xlid.o' . 26Á Pollký molor 

"'&!xólkr 
l.. 2,' rň

zr č.' notor v|uBn 2.' .fi'
NdqTiB,srrytb'ocÍwrl2r'PoLsKA'

RÚzNÉ
. z' cbÁctj].iý nod.llř J' M.lý d chc. do'i.ont
r něktýň &' ndd.Lr.Ď í.jnébo vě*u' AdEi:
J' M.rí LNč'i 2ó, o' 'rbon.c n]N'

3i Ul.vili, když jsm. 'c po.hod'n. pilvtrsli iradá !hí,;n ob.hodn b'b v'zd\ó.4r i.-
: :IŤtll'r Ž: blli' 8kY!.čj'č kťálovslry po. &.lo.Žod.lóah'.i nó..Ú ;b'lo .lqn.,

^1,.syrcň,na-' ,. c?lé n.:Io 'Bařadilo o'!!l r'.hlo!t''' ab')
a plŽcísk)r pN.m| . Mnfuýýo| fuéla ud.lalo 'hut.čně ag.

rorc Bsv. Bcío oylÓ lyp'cKt p|o pný|- ú'h| 'ál.ži|ast.
l.nt| ktďé'nÁs.č.blo.v A.rďlub! v Prua SLUZBA fió|Ó.rh|:úlú přo ,Pědý |t@o'

úr.l.1ů |A-2) brla n.jk?!l, jokou jM. do'u.|
.LlJr (v' ry(nbsn'cň .ňodel.cn) zý|le- ,.'nali' T.n.ř po 4l' d.4 pokÍ@alo ,ché

al| 'ď v ofuzsp..n' ok v |.dno|l'ýc'cň| ud 1.|i!|.ň spÓd@nl|.|ad]ó ',Zlla..' 4aýó.
M u 'poqNc rceno' zsb!2il' ). 9!. dě4. ?oh'4' .adiú ' ,i.no'nýňi wiI'I-BmncJ.7c )clrcn ry.nb$ 9 noýyňl f- *aÍ]i nd óbrai.h ktúI.'
tory v pŽd.fr RoE JzrD,taly | @2-ul.6zu|e' kD y z N A sToU PI L h l.|u oibb'' na-
z.'monou ElEl'Fíc. rycnlen' sklaoaĎ. llala n.z| diuókr .'.khnkhó ól^osÍÚa..'

o|oťy zho|o- '.ho k! byl nlíét |,o dobu phi ha|' píi |.h,
odhadnL|ó |ych|oll b'la oholo 2I5 hh]h;

ýym.xo.nsrfurrcrum mo|!Ťu. ,' pah ý |o s|alo! Motď cadÚapaidl 3.9o
LIJ^IM or$nEalorum po9lŇ. ýl- |ě|i hÓl..h zaaNilc p|i p|ohl|da b'Io 3Jir-

ve mBircv- '.'o, '. rr' Uál.t i.lolhu ú?In. ?|.ý..n.'p..hcm. prc- Pfuou dona.nhÓu b)lo, ,. woln."Á z ha
oďBm vc vnÚeň ou.nu pr.t.l8tvl' xl.lc p/J.! !',t/a .lo ýa.lho olvo|u' aalah ,o.]kprcnlM@ v$m' co o.lax' aá.o|u odbo kn !ruýíl.podobaljlt 'hčúou

hlla únaýa hot.tiólu' PÓŽ.lěji |Ó potořdíI

, i tóas|f,ht.f.flo|o|u Fí.d caai'
tt (art z

'"'ril0l||0ffirtlsl0 ffiOnUlUn

TODEL
A,RCRAFÍ

LErEcxÝ MoDBuŘ: vychÁz
ldrttor.Jitl snolr. - R.d,|... l!}, 2, Lubbň'k' 57' kl.fon 526''2. _ N.rT'ÁdÚé ru}oPi.' l. Dďft.jÍ' - Adónúrh€: výd.Ét.lŇI čÚopnú MNo'
Pnh. 2, vhdiúÝon 2ó' ld.íob 22r2a7' _ c.nr $nnlu r''o Ků' P..dpbh. u fuí ftru (] d'r] !,a K..' Rd|ir!i. PdlNnt 'ovi'ďÁ |l!',br' _ obj.d.
^.3030{ !Ávry pfijlm. L!'dý pohoví ú}.d dofu.ďrt.l.- Ťiún. Ťirrih| rydrf,Ejirví o$9nĎ MNo'.ŤoočlJo vý.|o lt' lhBEd! r95?' PNs ts
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./5|'únk cTRI

Ná poče* 5. výroč; táto;€ní sYrtu přo iPolupř.ci 5 rrmádou Ú'tavil |ng. Jan Haiič . krai'kého aeřol|ubtl
Pr3ha.město národni .ekord. řsdiem říu€ným modelém - doba let! 2? říinut t Yt.


