


Rozvii.t l.téké . Bt.tové ňodeláfttví m.zl Etádeží ó pr!ě '.i wuž{t
k potyte.hnicté vý.rtoÝě Ďa štolóch l t plíp..vě p.o Úcvtl Ý 'úaých t.tcc&ýcrt

Ták je foímulováná pasáž v usĎes€nl II' sjezdu svámu' k.et{ &iÝó dalšl pe.s!.ktiýy
letekomodeláiské činnosli'

cůcem*]j tuto směmici uvádět v život, Ýyplý!á z nl Děkoli& Naw1.h Úkolú, na
které se musi naše modeláiské tluby Žahěiit a ieiich konk.élnlm a a.ktivnim plněniň
r€alizovat usnes€ni sjezdD'

z.,tštěÓt &lších tBtf utloÍú

J. jistě jasĎé,ž. dllšl roŽvoj modeláiské
činnost i Ďen i nožný b.2 rozšIřcdt kolektjvu
dobťovolných ins.lktorů' Jak j. zhkat?
v pné řádé tlm' že se zc€|a dúrazně ob.á.
ío. na Ýšechny modeláře{poltovc., ktcil
tuto činíost dosud ncvykonávájl. Těm jc
potřeba vysvědit! Žc ncnl hlavnlm gmyslem
Ilod.lářstvi ne,ÝyššI sportoÝnl výl@n, álc
pi €devšln výchova mlád.ž.' at již pro
Žvýšeni vš€obémé poly1c.hn'cté ŽdatDo8ti
nebo jako průpŘvy pro řil dalšI l.r.ckou
čiííost. Č€tné přIpady' tdy mladl Eod..
|áii vedou neien keužly Da štolóch a v Po
ale i cdé kluby, u&.Ž!j| že Žájem ó láská
k Ýě.i vyváEl ncdostEt.k pcdágogický.b

Drubý zp'lsob zlskÁúI insttukto.ú pď(
přcdpokládá dohodú ! nóčdnikem l@j.
lkébo a.roklubu a Édou lctiště' Jdc o uvol-
ňovánl bývalých ĎÓdclářú Plo vcdcll no-
dclóřsl.ých krou'kú' Moddáři tt.il př.šli
do pláchtářského či motolového výqiku,
vykonávail na lctištlcb funkce a úkoly
ňnohdy méně důlcžité. v náhŘdu za
uvolněnl lčcbto soudfuhú sc mohou ko.
lc&tira modclářú dobl. uplatDit Pii rúř
nýcb l.tištnlch práccch á bligádách' ! ro
taté p.oto' žc l.tiště sĎi aktivně užlvajl'

T!o' kd. nenl ňožno lolit áni jc.len
z lvcdcných zpúsobů) jc poticbl v. lpo-
jcll 9 csM' rcdičovským sdťuženlm !
pat.onótnlmi závody vybl.dávot soldrlby
s dobrým poĎ&cm k mládeži ! šl.olit j.
forňou vcč.rnIch lcbo k.Áikodobých
kusó na instNkro.y' N. jd. lu o odbotnlky,
alc o lidi sc áimcm' ktcřl nutíé ňinimum
ňodeláiský.h znllostI plo vcdcdl aÓátcč.
íických kfoužttt Žlskqil Školcnlň, Dnď
!Ž 'cnl ani tato form! novd' KraiŠtl mo.
dclÁištl instNktoři mohou vya'It kor.
krétnl.h zkuš.lostl -!spi. ňod.lářú sc.
v.rcč.ského lc!'.' kde jc apoicno do v$
denl zájnový.h l.rcužkú několik d€sh€k
rlkovýcn inýruktorů. Krou,ky zdc vc.
dou modcláři i ''ncmoddáti.. _ uČitdél
člcDové ČsM s ái.mci z rúhých oború
zlměstnánl. vcdenl MoKA ieiicb prá.
ci p.člivě sleduje, lvolává jc pŘvid.|n.
n' přednášky 3 aktivy,vnichž je p.úb.'íě
doškoluje. v řlinu 9c např. schámili
všichni instruktoři !a cclook.esnlcb skti.
v €ch s modely, ktcré budou jcjich svěř €íci
v l €tošnlm výcvikovém roce íavčr. v dá-
íéĎ přlpldě idc Převóžně o modely
škohl pro l' a 2. stDpcn' t( €ré Žkons!fuo.
vlli členoÝé MoKA' v sev€ročestém
kBii se sMžÍ o kontolu všcch modelá.
sld.b t.oužtÚ v kraii a icdnotliÝé LMK'
ktc.é o tyto Ž'čátcčnické krcužky p.č!jl'
mail nejen př.snou icjich elidenci' .l. táké
přeh|ed o jejich práci' věřtme, Že čl€nové
MoKA s.v.roč.ského kŘie !řed.jl své
Žlušenosti prostiednictvth sváza(mov.
ských čásopisú ostatllm' kteřl si o .adu
,'ják na to.. ncn.pIšl přino'

M.t.f tálĎt za,lštěnl činíGd
ie neivětšln p.oblémem poslednich něko.
liká let a současnč i íejvětši b.zdoudalštho
rozloie. I když jd. předevš|ň o úkol pro
ústř.d'l olgáíy svazrmu (kt.ré s. blé
ve spolup.áci sMvosnážt j.j ýýi €šit)'mo.

UsNEsENÍ sJEZDU v PRAX|

bouiudy pomoci modclóři. v sor úcĎt.
'lm minimu pro prodcjny Bod.lářského
n.ttriálu'kt.ré by|o vyp.áovAno a Mvo
j. lchválito, isou opravdu vš.cbny 21.
kladnl podcby p.o lcteckó, lodnl! sutomo.
bilové, Íakctoýé a žcl.zničnl modclÓř.'
Ukáalo se však, že je vclmi tčžké Pro
mnobé matcÍiíly zájistit výrobc. ! dodE.
ýatclc' ,l.!dy mohou poťadit mod.lÁři:
H|..tc ůltřédnle! 3H.duDz všcchny
EožDoBtl, '. náfodní Podniky í.bo
.lruž.tv.' kteřé by ňoh|y taÍÁbět 6
.lodÁv.l ÍěkicÍé úodeláftté.ouč&tl
počlíaic ltštanl potáhovýó p.DIÍeú
a lonč. 3pectÁtnlňl výíobry' '8t.o
6oupfavy pÍo R/c Í.bo .p€ctólDl .ou.
těžDt poEůcky. NlPištc lonkr.túě' !6
toho .e múž. Ý.dou.i ústt.dního.l.h-
du Dz obúrti. - Mnohé LMK a zo
sv.zárnu piccc pncujl při ávod.cht
zngjl výrobnl plány i nožrosti a pťávě
tčch by s. dálo pii zaiištováíi modťlář.
ského m.tcriálu dobř. využlt.

Mod.láfttó dllry

jsou dalŠIm čiúitclcň' j.íž Ďá vcuý vliv
n. rozvoj našl činnosÍi. znám. mnoho
mtsElosÚ, v nichž 3e P.aej.,.l. ic nutno
piiŽmt, 'c jcjicb vllnó většina svým vzc.
zicí|m spIšc odpuhj. n.ž stálé návštěv.
niky zIská!Á. vlhké sldcpíl mÍstnosti
se špitným osvětlcnlh' něko|ik! 9t3rý-
mi rczlámanýni stoličkami a sto|y' duny
b€z kanen átd' Ncnljdetc v Dich Poiádíý
svě.át' natož pák pilnič€t n.bo luPeďo-

Je pochopitché, ž. v tlkoÝých á podob.
ných dllDách 5e mnoho prác. ícudělá.
olevřeně řečcno - zdc j. dobrá rada
drabá' N.můžc6c v dohleddé době po.
čltát s dm' ž. budc uvolněM t'k velih
č&tk!, kt.rá by radikálnč snua.i Žl.pšilE.
Mod.láři si nus€ii hledát c.!ry sami: icd.
nat přesvědčit oÍgány zo n.bo ov sýa.
arm! o tom' Žc by sc rozsáIrlá i!v6tic.
na dtlliy .!a!latila... To mohou dokÁzat
pťa.ovnlmi výslcdty. Jc mloho mtst, kde
n.ni dllna vúb.. žádná, coŽ j. mrzuté a
dogti Ďepochopit.lné' Např' v Br.tisl.vě:
Modeláři pracujl b.Žlochyby dobř.' !

přcsto * trcúá,I kd. 3.jjt, přičeEž sÝ!ř
armovské taĎccláře zabú:ajÍ .elý v.lrý

JsÓu přIpady, kdy mohou pomoci str..
Dické olgania.e ncbo slož&y NárodĎl
froúry, jindy ie tř.ba sc ori.ĎtoÝát na
PiorýĎké dÓmy a štolnl polytccbíiďé
djlny' prc které !e .asto shánI užit.čná pÉ.
coÝít nÁplň. Tal naPř' Ý Domč pioíJ1rů
á Íúádéžc v Pfázc.Karllně pracÓÝali l&
tcčd mÓdeláři v několika k.oužclch á ty
ŠýÓu .ktivitou !árřily k ncjl.pšIn; o po.
dobdě dobfé spolu.áci m.zi svaŽáky s sva.
zamovci je možno hovořit i Ý Konárně,
Ýýbo!Ďě 6i vcdou modeláii Ý ProÍějově -
v č.lc ! oeúnavným s' Návrátilem; dobř.
spolupr4uji ý Č. Budějovi.I.h, B.atjsl.vě,
osravč, Ý Prak.vinohfádecha jilde'Taň
všud. toti' oo.hoDili. že .ll vcdcnl všech
zl'mový.h t.rcuŽkir 'i jlž PocsM nebo
ve svá,amu, ic j.dcn . připlavit pro 'i.
vor mládé lidi ! ĎáxiÍúInIm Ž]ál.ladcú

Da|šl$ v.lmi důl.žnýE ÚÚ.olem pro
nod.lářské kluby je a budc i Mdál € zlcpšit
spoluprá.i 3 Dáčclntt.m KA a radlmi lc-
lišť pii

r.vfhová!| ood.tÁlú do d.lš|ho
lct..}ého výcvúú

s tlm úŽc. souvisl Úvolňovánl aktivnich
pilotú. člcnů KA pÍovedenI rod.Iářských
rlo!žl.ů. oň vIcc p'lolú bud. začh't mo.
dcl{řskýň vý.vikcm, tim budou l.r.cké
spoÍy .koĎomičtčjŠl. Podlc statistiky 'c
pro.cnto !!odPadu.. noÝých pilotú z řad
mod.lářů lkltcčnčfuiíifuÁlnl.výslcdcl té-
to p!ax. icvidět naňnohých lctištich. J6
namátkově - s|aíý | v.lkÁ většiM dnďf,lcb
pla.btařlký.h iňslfuktolú ! fuĎkcioDAřú,
v čcl.3 náčchlk.m lc|ištěJ zabájova|a svou
éru 9 mod.ly lct.dcl. Ilodobných přllh-
dd jc mooho - zcptcjtc a. 'ašich př.dnlch
pla.htařů Kuňpošta, Marcčka' Kohlá'
vosyty' Kukuka' Hály a ji!ý.h' iak a l.d.
2sčlnáli gvou úspčšDou lct.ckou čiĎnost'
Á vcdt. 3vÓ čl.ny k takovým cltúm, jlké
najl svaz.rnovkl let.čtt 3portolciI

N.ŽapoĎtí.t '! zÁtl.dul br.ííou
přIpťavu!

Úkol zařsŽovat zátládÓt br.Ónou při.
pravu do veškeré zájňové a sportovnl
činnosti louvisl vclmi ú&e s hlávnlm cI-
| €ň sÝs&rmovské činnosti. Pro mnohé
mo.lcláislé kluby to ncnl již ťlkol nový.
v PEŽe 5 n.př[{lad orBanizoÝali po doho-
dě s ov svaŽ.lmu školcnl zákl. búnné přI.
praýy isko součást ,,mod.lářských středí,
kdy isou praÝjdctné schúzky !šech člcĎd
klubu a k.oužtú' Dns již ňájl téňéř
ýšicbni a g.bou Žkoušky. st.jně dobř. si
t;nto LMK Ýedl pii zajišlováĎl účlsti nl
DzBz' Dv8 čl.nové LMK obstáráli pro
n€dělnl trÓniílové létáíl málorážkyl tcrčc
atd. Dalšl ory.niace byla jednoducbá -
o př.stáv.c ďičného létánl každý přl-
toDDý mod€ldř absolvoÝal vše.híy pod-
ml..ky DZBZ . celý 'vod se stal vltlným
zp6!řGnlm modelÁřské ncděl €.

Bylo by možĎo i.šrě dáIe vypočltávát
&onl<rétnl přIkl.dy, tdy modeláÍi vlastnč
př.db.hli lsnsenl ]I' celostáhlho sj.Ždu
sYaaímu. J. však jcštč ti.ba 

"popoháněť.ty,kt.ři 3 plrčnlnr ÚLkolů zústávájt pozadu'
Usncscol tI' sjezdu j. uváž.né a mod.láři
mohou gpldit vš.chny body' kt €.é 3. iich
týkail' vŽdyí Úsn.s€íi v podst.tě vyjldřuje
to' oč model&i usiluii: bďtjet leteckomo.
d.lářskou čildost z rachovávát z mladých
nadš.Óců Í.cbíicky vyspělé čl€f,y Daši
socialigtické spol€číosti.

Mi't| Špo|t, R' čERNÝ
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^ 'Iln.l.l |:úiJh pDJl. ]'l,! 1i60
.hotou1 z Š]aťh|n (P||L4old 881)' Model
Ó Lú.e l10|) t: tohúDi 

"1Ólrr 
2.ns 2'5 ccn'

,.hl'b 1.],í!.! .baiňln ofuar 1.ddý' hde ie
ldhi hÓ,nJ|r 5 uhadkh poutaÚ.h ý|u|

7' J'nuta ,e zo s@zdb|| siě|i |aýa!i!
?odl. LM 4i6a!č|to,i MoKl Rv2oL\ba.
úl jaj tliJi@ou loup|auu ALFA s |é1é
d d1aurd,l.ihou fuh.Ikou' y.l,ní s. ňu
o: lidlild 

"|rn|áž 
nPo|a|ur! na a) jn"aci da.

,iůf.jdh ie lo , otiginálu' Mad.| o rclphi
2300,tn !étá s. za .enb, 27 Eidi|,

L Mnn nfublihý , ,ld|.iáth' 3. Hd!éh
: LMK !,!||1ubi., :"hč:il !dh[ o l]tl@i.
tn]? i. 51n. t,nuhno, Alid 5311l. Pahkd-
|ý no.bl o Úóze 1 5a0 g j. pahóněi 'fio|o|.,1
1.on 5..,l ý žhlti.i 5aiťhau

Mdhaa l,ifď |,asdbai|t' '|eicjněnó ! LM
11!!93a, ú dh.s t. ýŇIórh .xď,Pldřú.
v n,|L, zebnri!;n ,r@é!!dú ji pÓužilaji
r,,rlrftDl zens Ah|ith| 2,5 rc,n k ýroýosa.
< .i V. Ra:ih d J. Ro,uj z Btdti5ta.r'

O l.,b n l 5d,! d h nb a ! í t h ý,ha d. 1 . Aoiý | uoý.]
u loýdti] .7. Konúrha z LMK Ralnnov'
R.:p[|1 15|jo, dllha 960 wl\ elhaú Plo.
c]ld 51 lh.,1|áh" 140a !' a|a| Mvvs
5,6' Rldi.i dhi|ý isa| !]'|.d!ný ! křidld na|l
|ébou, taltl. !l' Pdhnr. V

?,,.,

DARY MoDELÁŘÚ
xxrr. SJEZDU KSSS

Dv.advacáý sjezd Ksss Dél b.Žt
3oÝětskýEi lidmi Dohotný ohlas už
douho pi.d ieho zahÁi6lo' sovětšrí
letečrí modéláři M poěest řliúového
z8sedáDí Ksss pořÁdall 3o!těž.' !e
ieho poč.št ustgvoveli . pl.&oúávau
úáťodíi le&ofdy .rd.

. čléĎové Eost.vstého óo.telář-
.l.ého |lubu ŽkoDsrřuovdi lolý úoroÍ
M-{K-l o obahu5,7 ccE.Motoť ůpll-
ně lyztouš.l v akrobltictéb mod.lu
E. P€třov !a 24. Most.v.Lé Ďě|t!té

. N5 .ouIěžích Rusré fedeťac.' 'ež
9e létaly v nětolita E&te.h' 3plĎtlo
!. počBt xxrr..i.zdu 3.do Eod.lářÓ
ltbity pro thul El't.. .poťtu.

nIAL()U R/1KLl-U

,holý|uďali n'Ó!!e|óíi-.d.i 193. bahinshé
lhaL) N' s,,]lin a Á' I'odlibjahin' Rah.|a
dosahuk t!!h! 250_3aa n a r'chloýi 5a
až 100 ,litt' Mladé honýruk|h' ae|l. inž'
I' I,|/a!j',, hlérj j. inýr,klrre,n bahin-
sklha le|echého klubu DQsÁAF.

a

J

TITULNI sNlMEK zd.ňka Ll.-
&y Ž l.lošního .vropBtého kd-
téÍi' v Bélail v.lmt dobt.
doruméntu,c přát.l3t!l m.zl
sovětstýĎi . čB&oólovéoltýml
ltdm|' ,eňuž ,. věnovÁD m&Ic
li3topad. Mcži mod.lóři ot'ou
Ž.ml J. tolo přát.lstvl po lét!
3.mozřeimosil' o lteré .ě ae
mluvl' áIc,ež vyúsťÚ'é v člano.t.
N€spočitaDé dopisy putu,l Ea
obč srt.íy' vyměňliI s. ztušF
ío6ti' plány' mateliál. Taté do
ledatce přicház.jl k8ždý m&íc
dot'igy ze vše.h torčií sssR'
v n|.b' 3€ .. !& 3ovčtštl přá.
télé obťa.e,l iaro na 3Ýo,.
fodíé. M8Jí ,édĎo v.Iké přáúI!
aby ná. LM vy.báz.l &uč..óě
t v lustém j.zyc....

snlmet zachyt|l 3oÝě$&ého '.-
př.zeataatá KoĎdf.tčlk! pll
přtpravě k letu. Pobocnlk mu
děrá mi6tr spo.tu Gábliš' . v..
dou.íň ilruž6tva sssR &i..
tu|e Héíb.r' za .lb B!íoč'
vzadu vlevo přihúžeil i.ž.
schindl.f a v.doucr íg.í !Ýp...
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VÍTĚZoVÉ Spartakiády technických sportů
v sovčskÓm svázu skončila spalratiáda

technickych spoíů. ''Ž \c zÚhstnilo nčko.
lik o,lc IcJcckych ňol(l:iiú' výbércv'! 50u.
těžcsDIótaIyvc školác!'ňčsrechaobla9t.ch ;
jeiich vitózové potllpo'.li do oblastni:b'
mčstských a rcpublikánských spa.toldÁd'
Finól € všcsvázové spa(lkiády techíic-
kých spo.tú ic létalo v hlivnlm mčstč
I,itcvlté ssR . RiŽc 21 účítlti asi 300
ncilcpšl.h ňodclářú' Bylimczi niňi známl
zkušcnl rcpíczcnBnd i nováčkové'

vE vÉTRoNÍcH suvcrénnč obhÁiil
pfvclstvl J' AvÚianoý' Jak všichĎi vlrc,
Žhkll v této katcgo.ii n. l €tošoim světo.
véň mistrovstvl v NsR i ncivyššI titul
mis!.a sÝčia pro .ok l9ól' oboji vhézstvi
je zidoužcné, Ďcboi mu předchÁzej! létl
ooctivé Drácc á ! €únaýného tréĎinku.. 

v MóToRo\"ťcH MoDELECH
zvltčzil po tuhénspo.lovílm boji A.Báub-
lis z Lnevské ssR; dobřc si vcdli i Eston.c
T. M.rduas s E' Gukailo Ž Bólorusk!'

Y ÁKRoBATICKÝCH MoDELECH
si vybojoÝll plvostvl Žnámý moskevs&ý
modclář inž. J. siřoikin'

\/ RYCHLOST!(TCH U -tr{ODE-
LECH doňinoÝal s '.dvaapúlkou'' lť.
ninBťadcc A' K!Žně.ov a zv'!čzil rychlos'j
l80 &n/h; d.uhý byl A' Lapinin z Novo.
sibilska a tieti chalkovčln K. ]\Íircnov'

V RIC MODELECH zlslel ?latou ryc-
dáili s' Malik z Moskvy. v TYMoVEM
LÉTÁN! byl ncilcPšl tým B. KÍasno.uG

,"t(

I  t .  L , \ 1
7 '  c . , ! . iúJ l i i . ' l Í . Ú / { . l

MistrovstvÍ suéta td I(4z reprezentantů
].\lh ibu. 

"''úih.čú|'lý 
i.ýi itJnn| 1rlJhlčl| l!L,h,h,l/,jn'u ýl ' Jl lll r]'']/ iJll]
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"ahú 

bil 01 li1 i}|' nú:onnt ,a:arctdllb ' ' Dó| ú|u :loto |ť,) .

vĚTRoNĚ A-2

Koícepc. A ton6tlutc.. Ten tdo byl
'vědsv ná včtroné lcvtdňých tva.ú a
kons!rukčnl noviniy' byl ná lctošnim Ms
zklamán' Moddy byly ý.směs podobíé
těm' řž vldáme na Ďášich domáclch
goutěžlch' Nebylo vidět ani nosné plochy
s ořebnsf,ou štlblosd' Kupodiw málo
mÓdclářú si bŘlo vŽor z Ritzovy A-2
(vltčz Dřcdcházejiclho Ms v Bel8ii).. 

Ná ýětšině vét.oňú bylá zřeimÁ sfuht
konstruktérů, souýř€dit bmolu co ncj.
bltže k těžišti' Proto byb Pi.dní čÁst
tfuDu většinou krátká s malou bočĎlplo-
.hou, adnl část pak vesms c:lobal9ová'
t.ntá. troiuhclníkovťho nebo truhového
Drúř€;l' vl.čnéháčky byly v€směs středni.. 

Ms znovu potvrdilo, ž. ne€xjgtuii
',vy'ik.jlct'. prolily nosných ploch' steinč
dobie tu létsly modely s velmi tenkýňi
orcfilY (málo ňodelú konc.pc. Jedellkého
i ki|dl:r z plného bal'ového Prkénká),
iáko úoddy s plonly tlustšimi. Hlávrl
bylo, ,é & budc seřlŽcni 3 t.}td€ soutě.

žtclho' Čelnt zahráničnl moddáii potahujl
náběžíou část ldldla balsou; jc to slutcčnč

za zÝláštll z intu 9tojl Á-dvoik ltalá
soaý€ho..clkovč nevídaně pcčlivě zpB@.
váná, s geodcllckou konýruk(l kildl.
s velmilenkým pío6l.m' iakož i g@dďic.
lrou voP' Druhé mlsto soaveho ve vý.
sledném poiadi ,e neilcPši odpo!čdl rěm'
kdoŽ zA!ádně odsuzuil 8codctictou kon.
ýrukci z hledjska a.rodyMmické čbtoty'

o dokonalc Dovrcho\é úpmÝ. ahB.
ničnlch volných modelú bylá v LM iiž
mnohok.át ř.č. Neidc jen o potahový
Da'h' kťri oI6hě dovážlm.' álc též
ó imprcsM.nl lahy' vyp|MikI až do
odDoru koýÍv mod€lu' av!ák dále ned..
fo.;ujtci a b€zpečně odolné ploti Ýlhlu
i ďuoci' v tom je 4tlm jedna z BŠich
slabin' a to neie! v. větrcll.h.

vl.číá zsřízení . č$ov.če. věršina
loutéŽicich pouŽiýela na vlck vl.scú
z nvlonu, ýlonu' pellonu ' dllllch plls.
tiďich hĎot' Plete'é konopné šňúy
bylo vidět ziídlá' plorož€ jsou sice p.v-

nÍiý| ý'aú t A'2 Á||\d"ot ,d fuDnehĎú

něišl a ňéně průtážné' gle neÝýhodné Prc
v.u.ý odpol, kt €íý také Pii Ýlcku nedovou,
lbv 5e šňúta Uptně natáhla. v nékolika
oijoad.ch jsňe \ldéli i occloýé vle.né
.t.udv! nelze však tlci, že by se zv|áši
osvědčily, i kdyŽ nékteré zahGričnl vý-
.obky í.dělail sfuyčky a n.amotávail sc.
sovětšti !.prez.ntaĎti íapř. přišl'N pnní
sáÍt s pl€t.Ďými oc.lovýĎi laDky, al€
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skij-A. Babičcv' tt.rý záléd v. fíále

cou časopisu Krylja rodiny ískál ško.
lák KdeoÝ 2 Uzbckistanu z. r'íÉŽstvl
V KAT. TRYSEK pozotuhodnou .y.h'
losti 240 km/h. Druhá' Žvláštrú cúa časo-
pisu byll udělena v. PriEďoÝi z města
lwíova z. Dejlepši @ketu'

V DRUZSTVECH obsadili pnni
rísto mod.láři Ul.aiily, jeilchž tlenérem
je E' Kučerov.

sovětšd modeláři zakonči]i účastl ve
vŠ.svazoÝéspattákiÁděrebnický.hsportů
dálši.tápu, v niž protáŽáli dobrcu úroveň
lctcctomodelářského sportÚ Ý DosAÁF.
vrátili sc ké své prÁci v kbužclch ! klu-
bech. sl.dujl beďiý. spoltol1ú výsl.dky
zvláště h.daštýcb s č.sto9loý.ns}ých
Dodelářů - d!žitelů mnoha svěrových rc.
to.dú' PiiPrawji 6. Da dalšI 8outě'c doňá
i n' gvěiovém fóru. kdc .htčjl bÍ co n.i
hodnot'ěišln! 3portoÝnlmi !oup.ři.

f--" '";;ili---"---'^l
I s.,,. rosl s.rv ros;ÁL hldbá V]Lť ] črRNíK i
i  i " '  - ,  ; - -  |

ňu, znó| ýé frktr' Přó|.l't!l Ií|t| s h|rufriloÚnýhí ún'sl' qohóhé
vzáienně ,|.h,4é!4| ob ž. !šedr|ho .i.o|a a ýíeži| flk' Kolik|ó|
. pásl.d, .h let.ch sÓud|lh N. s. ch|úč@ l?osottil' jÓk !ážně
b.í. šo!ěBhó luda o|á.hu .acheánl ňt|u. Nikdo . naš o bfuvdílo'tí
řho d@ n.poch'boýal' N.prch,b@a|lndd óni lih.lÓ . |ěch' jinž
by|a aďa@óna A i.s|!iž. @a&uh ch/u!č@ v fudd,iý.h dneh
ga|@dl zn@u a u?ozo|ň@al, .. p|i naru!.nI hlani cssB n.bo
Pokhé lidÓ.t republíb' !ólh,.hliljhi oqk:a/! b, s@,tsk! ýa,
b.z ýóhánl zouidl'to@bho o. 'urslu ya4fuské 'nloŇ'' }.h za
. 

skončita .lota ,rÓ o,d"|uan|y, h|.r! hhq| ',a. iah |o drbadn.,,.
LiÍu sÓ.znh.ho fuosu' Čs s R' Iidfuýcl| d.nok|dcíl, llcý.nci Kub'
- lidt 4a 4l. z.úi' ht.ř| .hlěj! žh 9 hlidu-,B],|ichnitýoílk. pdn!'
dohulný út!c|,. Bu.l..li lí.bo' dokó,eh., .. ualh. o budoucwlt
i boj@ar.

I
!. !  < <,  d . !  - ,

K MřsÍcI PŘÁTEtsTvÍca3|o úaal/ali př.út@n.|. |ús-
njch stó|á sňIo@' o ?řárékta, -

n. ,ž.l'.k' po.adl! ýšok aó|od' j.jich .]ú .dÉ'. 'ruh|ickéh žiootě'
1.daa .. 3hlaý, jéž iou jintho d|uhu, brla,Ód.,úia ]idni nd,| |..
?ýblik' d s@ět'hého ýazu' PÓ|9|2uj. sh\učnost -,řókkt!| nd,ich
a srahských lidl ŽÓěalo dóono př.dnh a 'hl.Ňa j. i.n pot!|dild.
Máh. lpol.čnou ..'|u'náfl. |dhé lpokčn' .|l. Do|hnťIí ý n.?řh.l
j.dnohr ' aós'.lo|ýhá Ý 

"!.ch. 
Uz.. jlou sPoj.n, Ídš. o't|lJ .l.6

iabu.Iou.nu ' olad'vš.ch lídl' h|.ř/ chlěi| ú||. v*I:|l o b.žtřl.lní
sookčfuýi - ý hÓnu,nsnu - bý.lÓ/ žh n. něhu|| li.I. n.bo někté|.
ýótr, ak alé |idstýó' A 'oud/už!t.l z Óbrlobl b"d@ónl 'o.iolis|i.hé
s?ok{fiú|i i. po.hodn{, ktetó Óýě li @ýu.

1./ iediné íozc.ltl je př.d dn.!n| g.n,a.!. Bud ýólkc fuboúI|'
bld fušnnu v n,h|.|. z. sa'ch [Ó\fu fubo 'o.iali'ňu' a konunn.
fuB' Níhdo n.Úúž. .lná '|ó' s|runo,' fun| !,ř.dn| u|'' Kaš.l,

po prlskúud při plvnl kontrcl. lét6li na

Kontrola šňÚ. tahen 5k8 ýúb.. pú!o.
bilá ňnohé D.sn{Ž., Ž.jnéna tčm, tdož
pii]liía řrs .'Ďři!!áv.nil s icdnou šňútou
. jednlm DlvijákcĎ. Nchlcdě však t těmto
lájdákúň' zdá 9.' žc by bylo rcz!ňn.
ý FAI uvážovát o gn!'.nl v.hy zkuš.bnlho
zlÝažl' ncboi vl$.c Ž plastiďé hmoty i.
nutĎo zkrcovEr o 4-5 o, Dáli mh pii
zadž.nl 5 k8 přcdcpsaíou délku 50 m.

sanozřeiňě věršin. 3oulěžlclch použt.
v.la íaviiÁkú' j.' jsou Ý zahBni.i k do.
stánl v túzíéň p.oÝed.nl botové. v tom
máil zahraničnl oodeldři ploti nÁm d.lšI
výhodu. Přesto Ýš!k nechyběli áni 'Áou.
máci..' kt.řl létali jm 3ešň{rou nrvlečcnou
ns p6tě (beŽ l.roužku), dby ji ňobli Pii
DalétŇtl t.lmiky ,'zahodit.. . r.porušili

vlce íež nedostatek naviját'l nÁ vŠek
bou čásováč.. DouEá}ové ,,Iooty.. Fou
již z*tárálé á větši@ .iŽlch modeláiú
použIvÁ hodinoÝé &9o$č.' kt €ré zc.la
bezpečíě po 3 minutá.h uv.dou v čjmost
det€rmalizátor. L.toÝý &! !e dmto zpú.
sobeú síižuj. jq na potřebnou dobul
funtce determaliátoru je jisú ! n.b.zp.čI
ztráty modeb ň.nšl. Tskový časovač nol
výrcbně náťočný . bylo by k ob.cDému
prcspě.}u' ldyby sc naši mod.láři po.
oh|ódli po dNžstvu, jež by bylo ochotď
i.i přImo v modelÁřském prov..loÍ !T-

T.tttta létánl s A-2 ncĎl Ý Ža}uoičl
!a přIliš qtoké úrcvni; nod.láři létail
většinou individuálně' dlouho !.vlelajt
A Epřikládaji takový výzDaE ,ndo,t.m
m.l.orolo8i. ja&o my. Prcto túé svého

č.9u vzbudilyí.př' v ltáliizn!čnou poŽo!.
'ost články iož' D..x|cm (viz LM4ll954
.j.)' MÚž.m. řlci ž. právč v kátcgolii A-2,
kd. ol..ňžné podmloky a náhode ŽDačně
ovlivňuil vý!l.det, měla naš. l@lckrivnl
8polupJácc a t.ktika druhtva rczhodujlcl
podll na fupěchu' Tlké uvo|ňovánl ohřá.
télo ýz.luchu běhánlm E Dáváolm gkupiny
sl.gpoň 5 tidl př.d tnodc|.m 3c nám

1.l.aí|hrJ,i nnIriu]ú .,1-lr,)]]nl ll. n

vcdku z. zlušénostl Ms plyn., žc
bycbom 3. měli aňětil na proprá@v..
Ýánl osvědécíých hÓd€lú s cllem, vytvolit
typy' létsikl při sotva znat€|né tcrmiÉ

M' Hlubo.h! + ,' Mi.hól,h + I. sp.i.l

T\!tL.i uAú.La .jtJlni A-h.í['\ s ,o-
DrJllč lhrl'i"1 p l|i]ť|, ̂ ři.IJ' \.||Ptnry"|
Ilu|e,l \ Atútkal h.ý)1Óu řóai d l.hh'ýi|
oú^0"' 5 hn|'ý,, ||ldh.,l lóbJ:,t čóýí no|

"1ch 
f]ich l,adobn[ t[tnně ! t.lhotč |ozu"t

,\ i ro.,l;tf ,d |t|o],1h, Ms li.|!ódd1\

-3'?
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MoToRol'É MoDELY

Km..p.G t toBtťul... ADi v této
t.t.8orii o.bylo !ovjo.k' ÝětšiM goutč.
ži.lch léÉla 9 běž!ýni a doto!.e 6tuými
mod.ly, u ni.hž pouzc lamčnili motory.
U nělt.!ých nových n€bo up.avcných
mod.lú bylo vidět vlc. než looi ost{
úběžDé hBny }řld.I a Prcfi|y 9 ronou
8po.lol 8tlanou (vltěz scbn..b..rc.)' Jilat'ňygutn, ž. l.tošol Ms bylo hlavně ále-
žilosti moto.Ú . vrnjli s takti&y létán!'

Motoly. soutčžlcl použlvali aŠi ý.jDou
Děrcu motoru d.todzčnlch i s. žbvici
'vlčko!. oprori lÓňsk! to hám.nÁ 2íačĎý
přlrú.t €k výkoííéjštch'žhavlkl)...

DetoM&l ňotory byly zastoup.ly
osv.dč.nýĎi aačklmi| ETA' oliv.r Ti-
g.n EDyll !ř.bB Ma.b 1, suP.. Ti8r.'
Mws' MoKI' RakušaDé léta|i 9 motory
.matéBké výroby, jež jsou v podstatě
kopil oliv.r TigcÍ' ojcdioělé motory
o oblahu l,5 c.m byly 8labé a !a motory
2,5 ccň výlrcĎen nestačily' zdá 6.' ž.

Hénž.n!, ztha..k, prdskákt ý,|it či lelAá
d.lhd b}U ?|úlodlin litah .dčá.ku kož.

výkon špičkových dctonačnlch motorú
oproti loňsku v p!omě.! poněkud stolpl
hlavĎč amatéakou úpBvou. Podl. móho
pozolováDl by|y D Ms Dcjlcpšl detolačnl
motory ETA . Oliv.r Ti8cr.

sko.o všichni solrěžlcl použtýlli k d.to.
načnlm motorůn vrtull Tornádo nylÓn
8x{", ttcré s. Ždajl být Ýclmi dobré.
Nčkt.řI účaltnlci tvrdili' že jim moiory
3 těňito vrtuleDi točI l5-ló 000ovmin.
Bohužcl Daš.'moto.y MWs 2'5D Podl.
ňého pozorovánt na Ms byly iiž dogti
ba.nč přcdstiženy ostárnlmi př.dnlmi

v. sklpinč moto.o 3c žbavicl lvlčkou
!. l.tos objcvily dva nové' ! to cox T..
D.. . Toaedo. Jinak bylo vid.t znÁmé
^ačky sup.r Ti8r. Jubilc, os MÁx 15,
Cox Olympic, MOKI a M\rvs 2,5 R.
z.jImavý ňoto! 3i uděbl sověhký ..pr.-
z.ntant v..bi.ký' Dďonačni''dvaapú!{u..
Mws, j.ž 3. Ý sssR v'rábt sérioÝ.'
přcdělal na žbavicl iv!člu a s dřevěnou
vrtuli / 20ox llomu motoi točil ló 500
otáč.k Ža min.

BoŽduy v. !Ťkonu m.zi uv.d.nými
Žmčt.mi byly dosti ečoé. Polovnáyáli
j. Yšak n.snadnéJ neboi Ýýkon .žbavlků..
ý.lmi ovlivňoválá poměmě ve|}á nadmoř.
3ká ťšl4 l.tiště (asi 700ň). Pozorovali
,sm., '. motory mély asi o 15-20 % m.Dši
výko! ncž norňál'ě násleďem ned$t.lku
tylllku. sÁh jstm se o tom př$vědčil
tdyž múj motor Mws 2'5 R tďil 5ú.l.
storo o 2000 ovmio ménč u.ž do@'

Této zjvádě lÉ odpomÓci, .l. většiM
soutěžící.h včemě .m. 3 dm př €d.ň
nepočitala. J.dině sÚca. sc!í.cberyér,
rteý doM létá v€ st.j'ých Podmi'HchJ
měl moto. cox T.. Dec v pl!éb výkoĎu,

Nehl.dě k tomuto p'obtému' lzc roz.
dělit motoly 3e žhavicl 3vičl.ou zbfub8 Ďa
dvě 6kupioy' Do Pmi si|nějŠi pátii
cox T.c De., sup.! Tir.. Jubil € ' MoKt
a Mws 2,5 R' do druhé slabšl pak cox
olynpic, To.p..lo a os MÁx. UpozoF
óuji ž. 3. !o týld Pou'. motorú ía lctoš-
nlrn Ms, protožc včtšiĎ. alnni.lich
soutěžlctch má mÓtÓry upŘvovaoé bud
smáléóky (H.g.l ai.) ícbo Y továm.
(Gu.ř.' Mad.ři). Nlp.oti toEu tř.bá
ňni MWs 2,5 R j. nomálol n.upŘÝo.

velil@u Ď.výhodou ýčtšily hotonl a-
lníičnlch zn.č.k ic špárDé 'ánl' Prcto
zjpadnl mod.lÁři létajl M tl.tové .Ádr'.
Glak z kalt.rul.ož i. do6ti složité.

U moto.ů s. žbovic! svlčl.ou př.vl.da|y
op.t nylonové víule Tomsdo ncbo Top
Flil. 8 . 4''. s!éd H.3.l mčl di.věnou
vrtuli Toňado 8X3', g.řIzenou D! g lEo
ňilinetrú. Motor sup.! Tig.. hbil.
nu  3  n !  lď i l21800oíĎ in  'a  z .mi .  I$ l
Gucrrá létal sc st.iĎým moto..m s vrtult
o asi l85 lM o 9toupánl 80 mn 6 Ý.lmi
úzkým |istcm na přibližnč stejd. otÁčky
iako Ha8.l' oba lórlli v.lmi lychlou pÍ..

T.rdr. r.úót fróž. podl. mébo Dó-
zofu o ňodcrílch rychlých motorcvých
ňod€llt iiž Ďéně pomoci n.ž v osretílch
dvou volných l €t.8orilch' přoto'. i n.
l.tošnlm Ms nóm byla dosti platnó (při
nášich poňěmě Ďálých výš&ách). sór
sc vždy 6Mžlm doslat mod.l co ncjvýš.,
ptiěcmž hlcdlfr jen na to'aby.b Dcstáio!ól
do vyslov.ného 'kl.sÁku... N! termiku
přlliš Dcdb.Ď' p.otožc ji j.dnal. doroĎal.
n.zn{m, i.dnlk při dobré výšc. ii modcl
snáŽe Ml.tl a nimoto by í.m.la být .oŽ-
hodljlcl. Nový miJt Švěts schnccb..g.r
mi powrdil hl!6č p4lým ll.rt.m na Ms
můj íá4!' n.boi l.těl př.d 17' hodino!
do .hladnou.lho ji' ovŽdušt E Ďěl času

cclkově 3e domílýÁn, '. v přIP..vč
v přtštlch l.t.ch !. ícobcjd.ňČ bcz výkon-
Ď.jšlch molorú Mws a '. budc lské
Ýýhodúěj.| př.ori.ntoýat Jc na Ďotory
sc 'b.vicl svl.lou ln. oroto. ž. ! nim iiŽ
3ám lélám!). 3n! cfinj

MODELY NA GUMU

Koí..pcc a to!.tfut.C. Ns l.rošnlm
Ms lérqly mod.Iy !'!aých koíc.pcl a
těžko lzc u.čit' která obýál. ícjlépc'
Polské t 8ovělské družswo mčlo Ďod€ly
. dlouhými trupy, Kb8dané' Angl'.aoé
a zčáslj Amcričané měli truov krdtké.
tdc'to ltaloté s Švédové $óiili ,ti.d.
v roz|étÁván! s. $.šli zlstupci vš€ch tř'

K pobodu 3lou'ih Bth. Pi..ui P.ú-
ieh  óX l t tm (óJ35x l J ' ) .  za  zmln . tu
itojl' že mod.láři většioo! lpouštčii od
l2púmcíúých svázkú ! l.t.il B l4l
ojediněle i na ló pnmcnlr' Doba vytáčed
3. pohybuj. ň€zi 35-45 vt.řiEmi' TéĎěř
na všcch mode|e.h byly balsové vrtul.
3 výjimkou očkterých Mšich z lipy'

stavb! drakú byla celkem obvyldá'
Mnohé mod.ly měly trupy zhotÓvené
iako ballovou skoř@iíu kruhového p.ú.
řezu pro větši odo|n@t při přctrž€í1sv&.
lN' Též !. hod!ě ltavl trupy lrúřea
obdélalku nebo čtÝ.rc.' poýávmého !a
bJeu. c.tné trupy byly zá zadním ávě-

scm sÝazku děIrt.líé) áť iiž !.o tmBlolt
íebo prc Mtáčen1 lvázku aadu' Př.-
vládll potah tfupů z balsy tl. l,5-2mE;
papi., nylon či hedvábi by|y výjih-tou'
Jak ie již aáňo' tdpy Dčlt.rých soÝě!
slÚ.b mod.lú byly z !.í}ostčn!é clck-
trcnové trubky Ó asi 35mm o doušic.
stěDy 0'5mm. zadnl část trupu tÝotjb
v tomto piipadě bálsová přlhradovt tor.

Křidla i ocasn! plochy byly včtšiíou b.z
'láštnostl' jcn výjim.čoě 8.od.tické ton.
sÚu}c.' Pr.vlad.l por'h z páplru.'výiim.
lrcu bylo hedvábl nebo nylon. svcdsté
a amcÍi.ké mod.ly upoutály cclobálsovým
potlh.m vč.tn. oBsnlch ploch, aniž byla
vý.ahč Piclcoč.na váha 23o g'

PobocnÁ 'ařtzmt dct.tly. Mlohé
modely byly vybavcly E.cbmic}ými ča-
sovači, záhontovanými včGinou v tě'jšti

zojimsvým gt.v.bnIm d.tsjl.ň byl.
vrfu l. sov.tskébo r.ptcz.ntant! Iveikow'
opati.ná z.řlz.rlĎ plo zmčnu stoup{nl
v závislosti na velilostil.rcuriclho moň.Ď.
tu svazku. ve|mi pčloý iBlský ňod.l ně|
p.vDi Přcpážl.! Ž.l.ktronu, v Ďi' byly po
obvodč tii stavěcl šroubky prc s.ři@vánI
libovohého sklonu blaÝic.. Po alétánl
modclu sc šroubky zájišťuil lak.n.

Jal@ novinru jsmc zazĎam.Mli žc Ž.-
hraničnl mod.láři věnujl značlou Pozor-
nost ocbraně ňodclú picd poškoz.nÍn
pii futáčenl sváz!ú' ltalové Bpi. naúč.li
3lazck mimo t.up v b.lsoYé rfubcČ o aJi
30ňm, ktcrou pak se svazk.m a6unu|i
i'ko sr!část tlupu' An8ličd modcuij

Ndtóčt náš J' cýhderuk saůj nad.|' j.nž
hnohé ullbatal d.Ikou rru?u. PÓňocn|kd

Úlq'šný |vahéf.u Paláka Ko:inlkého j.
dž s?a|iónlhr 'ičélúý a ýdnodrchj

24ó Lerecxt ^,ropslÁt
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Mod.l o|tiťk]) . I.' |ouskd b)]l ?Óh1,ě/
afroléBlý,h ,|ol Ó, eDl - A.,ii ,!olo|| olilet
Tisď

,e to už pťavdat štěstl tl.P.
lidstw !a dv.ř €. KÚmulbmu3 s.
pítbuŽil. Dvacátýd.Úhý 3|ezd
Ksss schválil tonlcét!í plá!,ebo
d6aženÍ Mámc pře.l 3ebou p!o-
gÍ6m' j.k u6lutečlit li&tý 3e!
o zlgtém větu. Už v létech l07l až
1080 bude plo !ě' v'.tvoř.d. m.té-
liál!ě.techlic&á bá2é 5 3ovčt3ká
spol.ělost přéid. t tomu, aby !a-
.toupilo loz.tělovánl po.ue pod.b.
z&!d. tomunbmu Btoupí .lo

Komunt.nu3! To llovÓ l. zřo-
dtlo př.d .lÁwými věky. vyildřo-
vólo toÚhu pontžovg!ých g chu-
dých po l €pšim @udu. Po .ťa!t-
Dém žtvotě v. .po|.č'o3!t' t.l.
vlÁ<lí. lvobo.l. a gpřavcďoolt'
N.il.pši a n.ivzdět!.čišl lidé !c
.nažtli n.rfuov.t obraz této .po-
l.čn6tt. By|y to všakie! fet. lc.
té ob.aŽy. Až Maq' EDa.l! a
L.!lí p'oňěn|ll utopil ve vědu.
Ukázalt. ž. to n.ní 3c!. al. hi.to-
ri.kÁ íutnost. 2c toňunbmu3
přiide' '!to Při,d€ deĎ po dnt a ž.
i.' ulkutcčnl Ďeipot.olově,ší třl.l8
' prol.trřiát' vcdeíý &omu'btt.-
kou 6ttanou. Něco ptc! čtyřicet
Ict uplynulo od hhtoťlctého lÝ-
.t.elu ÁuÍotY. Á v sovětském
.v6zÚ! tolébcé nového t|.l.kého
věku' přtcházI Do so.|.ligmu '.ho
vyIšI fázc - tomunilbu..

za dvtc.t l.t mó být v zósedě
r'ybudovÁnA v 3ovětsté z.nl spo-
|.čío6t' iaré i..tě Dcby|o' Nenl to
přIul 6mělé? |. io možoé 3pl'it?
odDověd dÁvÁ slms stutcčlo9t -
.ovětórý dreš.k. Jcltě v Í'ř.d.i €z.
dolých dn.ch sronč|lo pťhl.h
tbíc dnú .édmlletty' tt.ró '!6-
n.ná začÁtet rozvtnuté výlt'vby
eomull.mu. Jat bíoho bylo do-

UŽlvané zpúsoby notorcvého l.tu lŽc
rozdčlit do iřt skulin' P.vni jc sÍa.t do
polohy n! zádá, přckrut a přechod do
stoupsvé sPúÁly' v dfuhém přlpadč vli-
v.Ď Ýysokého krolticiho momcntu létá
ňod.l Po stárfu v úŽkých l.ruzIch a D.-
stoupc a t €pd. po 5-l5 vteřinách přc-
cbází do stolpavé spirály. v obou uvede-
ných piIp.dccb docházl k znáčnín zt.á-
tán výšky' kt €!á ic p.o mlximálnI výkony
Íozhodujlcl. Ncjidcálnčjšln ř €šenln Gřet!
přlpád) je čistá ýrmá spiúl' s dostatečnou
rychlostl hod.lu' Tjmto zpdsob.D také
létal' na letošnlfu mjstrovsNi včtšiná
účaýnlků á zejnéna všichni tii nnalsté'

Motorový let našich nodclů lcam.s
odPovldá psíim dÝ.ma nevýhodíým
Žpůsobún, ktcťé n€iso! doýat.čně spolch-
livé Žcjména Ý turbulentnlm ovŽdušl (viz
popis v LM l016l)' stárNj.Ji mod.l'
s.řIz.ný jcdnIň zc dvou pNých Žpúsobút
jcn trocr'u šikmoPrctjvčtfu, jel €t vkritic-
ké píé fázi vclmi neuspoiádáný a n$Po-
l.h|ivý' Pro porcÝnánI uvádime, ž€ !aš.
mod.ly dosábovaly n.jvýše dÝou tř.tin
výšky' do niž lólaly špičkové mod.ly

vábá část mod.lářů lótalg sc seřlzellm
vpravo.vprávo, méně r!.svo.v|€vo' !e-
chybély všák áíi modcly seil4oé Ýlďo-
vlevo' většina dobrých Žahránjčních mo-
d.lú ýoupá až do koícc mororcvého lcful

6.že!o za těchto tislc d.úIvy.l.l3.
'a cegtu átomo'ý ledobo.ec ''L.-
oio..'.ovětgká ra}.ta ofotogřafo-
v.l. o.lv!ácelou tÝář Luny s pio-
!ýři vBeílu Gagatiú B Titov
Ýyoeďi 3ově!štý d.n !a Deb.. c.lé
.loúlce čísél by 6é .taly ot|stĎout
. Ža otet by byly nové záÝody!
domy' školy' .l.&ttÁt!y a potoky

Taková |c řeč .edmu.tty . ne-
bud. iiÚt ali v l.tecb přlštIcň.

co nat'í.u za tu dobu ltdeň gtařý
t.pltoligti.tý 8vět? Po.ll. cifcř
osN' kt.lé 3e týtail Ýš..I' bul-
žogsDtch zemí' z 60 mluó!ú ltdl
uElBiíclch ťoč!ě' umí!Á 40 mtlió-
!d hl.dér . vysll.nim. v .kono-
ml.ty 'ozvhÚtých Žéňích zÁD.dÚ
by taté nohla být hojnost věeho
p.o pf..u|ící. Tab to všlk .edo-
volu'e 8r'oléčeB&ý řád. Kipttdisté
EdčJi 3p8lu,l pšen|cl Ďež by Ďs"
tlmtll hl.dové' '3dě,l zvyšuil vý.
.obu zbťant pro vÁlku n.ž by zvý-
šlll nŽdy. - N.!Í t €dy otózl € blg-
hobytu . ště.tí l|du |én otóztou
rýroby. Dvě Í'odfu|nky isou r tomu
nurĎ.t 3pol.čcĎ3tý řÁil, Za|ož.ný
na ýlÁdě p.acuiících a hoinÓst
.t!ttÚ, '|l'ě lryiíc| potřcby oby.
vat.l.tv.. v sověBléň sÝ.žu |.
tllovó vláda . J3ou také ÝšéchDy
př.dt!ot|8dy' aby pťorřaň boi.
nGtl byl vrchovatě 3plíěn. o tom
DáŽo.í. právě přomluv|l xxII.
.|.Žd !rr0|cú ltd3kého šrěsr|.

Po botu zcmě sovětú idc cclý
.octd|3rlctý tÁboÍl púid€me t 3vět-
lé m.tě komuít8mu i my. UlPI.lt
|ebo Dřlchod '. možíé uŽ dn€..
PÍ.c|, t tim' žc zltř.kŽalt3tlm. na.l
ltlou. za.tavtt c.3tu vólc. a ot.vllt
dv.ř. tomunismu . tlt k íÁm
plomlouvó 3'czd. My dobřé i.ho
hla3 3lyšíme. Á ideň. z3 nlm. -yk-

což i € g neivčtšI pmlděpodobnoýI zpúso-
bcno seřIz.nIm hhvicc' jcž ncnI pro
zvládnud p.vni čásli motorovébo lctu
podačovÁna' 8Ie vychýIena do zatáčty.

T!&ti&a |ótáoI i. nemónč dóležitá' í.íI
vš!& rczhodujlclm čjnit.lcĎ. Pii r}clr|osti
větru Md 3hl nc|zc uplátnjt u íá3
běžné tzv. llvyběhávánI.. t.rmik' á jcdi-
ným řcšen'ň zůstává rychlý, strmý a
bezp..ný notorový lct do máximá|nl
výšky. v tom tkvěl h]ávnl n.ddt.tck na-
šich moddú, ikdyž ndzcpofuinout šp.bé
vbltnosti č€Btvé glmy 2 lctošntbo dovo.
a, na něž si stěžováli j sovétšú a polšd
rcprcz.ntanri a poívrdi|i je sEňi ltalové.

Ačl.oli ušc výkony na Ms byly na.
ncjvýš prúměmé' přesto se dohnlvám€'
žc ló. Ehto v d.užstvech ne!'ystibuic
správ.dlivč naši Piipmvenost' i €ž byla
lcpšI. soudlme, ž. včtšilou naše modely
n.bud. třcba ásadnč mčnit' ačkoli by
stálá zá úÝahu něktcrá ,'ncrcŽbnná., kon.
ccpcc trupu. Musim. ýšak vlc. létat s rT-
ztoušet vš.chny možné zpúsoby s.řIz.nl'
K tomu alc pod.bu,eme mnoh.m vIcé
8omy Pireui í €ž dÓs!d' abychon ji
mÓbliĎ.cht lTstámout a létat i Ý téninlu
s pNotřldnlrni 3vazky ''úa doÉz..' íikoli
iako dosud se svázkyvyŤabanýňií.bo jen

1. čundďlik' L. Mužnj' M. Rohlňa

Á"Eličal Muélle| lila| ?ror' 'd Hen|rho
! N' zé|andu' Madel po}ldhě,ý noúfr ňo-
lorehl cÓ\ Iic Du 

"|ó,|Óll 
hřtdla Á?odu

n|l"č |othý s oýfuu 
"abč'nou 

hrdnou' ŽebÚ
křidlai voP isÓ| z bahdl.ltŇt 5 x5' dý|á,
ýatba nosh1d, ?laeh !d"1i kdnoduchá

Žasc pics n.tá..ný svízck nasululi dura.
lovou trubku' vn!čk! byl. opá!řcna dlou.
býh nást.vccm' j.hož délk! o nč.o pře.
saboÝal. délku ochŘnné tfubky' Po íáto.
čcnt svaŽku soutěžlci lrubku !.ysunuli ná
náýaýcc' odpojili svaz€k od vrtáčky a M.
vlékli na hlaÝjci' Někt€llúč.sbici cb.ánili
vrtu|€ picd poškokílfu přc&li'kovými
kotouči, ttcr. piipevňoý.li m.Ži sÝazet
á vÍuli' Tato Žailz.Di vcsměs umožňÚi
nltá.et ňaxiĎálnl otočtv .ž téměřna mcŽ
pevnosti gumyl b€z rizika při přctržent

zpdsob t tatdt. létání. v..ltu s.
dá řici' že po lonýrulčnt a sEv.bnl
8r!án@ nezústávaiI náše !ťák.fi.ldy u
svěrovou úrovnt' Húře p.o nás o'šem
dopadá 9.ovnánl po st.áoc. tlkriky a
létánl. NašI h.číou stBbinou jc zpúsob
stsrtu g p.úběh motorcÝého letu'
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XI. Dzl,ún|lni húaiú" ,'eš,.:aóDé l nás ťic. ?Ód kó2t.k1 ''El|Órlk; Aritl|ilň fu?Óu.
IaiJ1 nad.|l'''I k.,o]iÍé dn.ch 16. a 17''úíi 1961 v blílhÓýí a.nhu.. Bal]ii.,4Úa|lub
Čjsn }'ni.i'u' obú]J] tř.,ňi sou'čžitni t ohrcba.íi |J' Baúoš, n,ú.r spa u 1. |}ób|iš
D IÍ' H.rb.|J, &,na do .ótrdu t}ehl$úlkh no.l.li (nrn|l :?Ú'u n|.' z. 1'e.}) a zdl. ,ňl|
r , l ' , I  J - J L \ ' ' J l ' " ' a o  o . Ó a i é  . u ' l t - ' ' \ J J  h , h d , d ) P d " l 4 J r u :  I : | | l  d f l \ a i  h o

. ' .  ' , , ,  i - - '  1  -  1 , . "  '  | ' ? J , ' | ' '  o ' ' ' .  | l J  Ň  Á '  MJÍéI '  ! l , "L : \ l ]4a  r l ' ' l " ]
' ,  t  : ,  j '  l ' ' u  i ' '  d .u '  t '  ! '  t  l  l Ó  B .Eh /  l '  I , tL ) ,  \a| )  b| l  an  : " J  a l  Bnt : '  1 ' . l  o  ! ,  í
1.'|'||']ha JÚ'ahfubu nlL:aJaún jaha bolÓ,' ro.)|Jdč1 tra ah|obid!'

Našc !Ýpráva l3. zářl p.ojcla trai Prahá.Áschafícnburg u FrankfuÍu n' M'' druhý
denjsme pied 17. hodinou doíazili do zwaíbergu. v pár.k l5' záii jsmejakolni absol-
vováli přejimánl modelů a Žby'tek dlc jsm. včnovau t!éninkÚ. K.itérils s létalo v sobotu
1ó. a v nedčli l?', kdy bylo slaEostíě zákonč€no' Hned v ponděll ráno jsne 3c Ý.aceli
ďejnou ceslou' do PlJhy j'me doÍázlll v UIcry Io' záil v no.l' oliciá|íč bvI zářzd Ukon.
čen nJ'leduji.i den piijeum ! zhodnoccniň U mnop'cd'cd' Uv sv!zarmu p|ukohi}á

'vně! croida!

3e tu napřcsrot koíát druhé mi'tlovswl
svčt! B'/c mod.lů.

Pro kritérium bylÓ l.!ištč vyb$.no d.l.
šln ! nálťžilosmi' júkÓ vcu<ýúi st'nys|o!.
žlciňi za dcpa pro drufutval rozhl$cm

oRGANIzAcE KRlTÉn|A

P.csidcnt.m k.ité.ia byl za on.momě.
lóho Á. F. Houb*ga francouzský z6tup-
.e R. cbápált. Po sportÓvĎl stránce byll
soutčž ilzcna mczinárodíl 'ury, ilž př.d.
ýdal H. Nicbolls Ž v. BritÁni. ! členy
byli L' Bárth.l (!táli.) ! A. Rou$.l
(Bcl8i.)' Každá k.|cgorie měla opčt
DcŽinárodnl komisi. vlosml provoz řidjli
vedoucl startovišť Ž řad zkuŠených bel.

olslniac. soutěže, ubytovÁn| stB.
vováni a doprsva byly řlzeny ř.dou komfuI,
vc krerých pÍacoýali člcíové Fedefác.
bellického málcho letccrvl' iciich Ďln.
želiy a čhnové llubu Limburgsc vl.u.
- 

Ubyto!ánt účastniků bylo dob.é' !t.a-
vovánl vclňi dob!é co do kvality i mDož-
stvl' DopráÝá oá lerištč bylá zaiištěna
hromadnč autobusem ! mikroblsy'

orgaíiace soutěže byl.,volněiši,.
odpovldájlcl fŘncouzskému poietl klid-
ného ži!ob. Nedbálo 6e Žvlášť Ďa př €s!é
dod.žovfut časového pláou, takže Žc
Žačátku jsme měli doj.m' Ž€ i € Ýylouč€no'
aby se soutěž dolótala' vždyi např'Ý.krc.
bacii. v lychlostnich závodech bylo pný
den s btdo! urončelo pné kolo. N.konec
však vše dobře dopadlo' N€dostatkem
bylo, že hluk motorú si|ně přehlušoval
Ejstni rozhlas' soutčžícl mlseli j €dnat
bedlivě sledovat, co s. M dÉhÁch děje'
jednak vedouci startoliši skutečně svědo.
Eitě hledali a 6voláv.li žádúé soutčžIcl'

XI.
mezxna
I(RI IUM

M,de|.iřshé le,i š t ě zultt b.|E

MÍsŤo soUŤĚŽÉ
Evrcpsté klnériún U.modelÚ tradičně

pořádá A..o club Royal de Belgique -
FedeBlion d. la Petn€ Áviátion Bcl8c
(B.lgic&ý tráloÝstý a€roklub - F.dcracc
b.lgického malého l.r.ctvl)' Po PřccháŽe-
jlclch ročntclcb v ostendc 3 v Bruselu
konal sc letošnl fočnlk poprvé na lctišti
a..oklub! ,,LimbulFe Vleuscls" vc Z{a.t-
bc!8u u G.Ďku. Mlsto i. Ž moddáískóho
hledi6k. ták zailmavé, že ltojl 2 několik

G.ú j. rěsto v Průňyslové oblastr
Ýýcbodnl B.l8i.' s.v.!!č od vdkého p.ú-
my6lovébo stř.disk. Li*.. Táro oblast
podél íěmcckých ! }'olan&kých hmnic ic
vtómskÁ (jazykově pilbuzná hol'ndšti!ě)
. nazývá 5c Limburgcm. samot!ý
G.nk jc př.devšlm ho.oictým měýcm
! dosti ncvudným okollm: Plsek, ildké
borové hájc a trsy tuhé'vysoké trávy; m.zi
llm vŠúd. haldy ! !čžoé iámy dolů' J.d.n
z v.lkých dolÍt i. vc zýaÍb.Ígu, Ni
5 km s.Ý.mě od ltřcdu města Gťnku.
K dolu patll Ubytovny, ilddna' hřištÓ'
blr prc zih.ani.ni horniky. v j.doó z bu.
dÓv - B.utenhofu - bydleli solrčžIcI,
kt.řI s! n.Přáli hot.l a konllo s. tam réž
přeiiňánl mod.lú. v. v.u(é jldclně v sou-
scdnl bu.lovč p3k bylo str.vovánl'

Ali 2 km od ubytovny' m.zi tř €mi Ýyso-
kýňi haldami i. m!lé' tylicky západo-
.ýŇpské Jportovnl lctiště llubu Lim-
burBs. v|.u8.ll, s trvíatou uta.tovaci
plochou o .lélcc .si 800 m ! Ý.Imi ú2ké.
Lctiště i. vyb.v.ío dýěfua malýmj ban-
gály a klubovou r.s.ur.cl3 barem. vlcýo
u vj.Ždu qs lcrilrě bylo zilzeno noÝé ho.
d.láó&é l.tiŠlě, ie}o, uspořádánI i. zicjnlé
z fotor.a6.' Jsou tu čtyii velké dráhy
á jedna mlá prc upoltáné Dodcly.
M€zi čtyřmi vdkými drah.mi, z nicbž
iedna je opatřen! giti'vidltc vzemi zapuř
těnou 

"věž.. 
p.o ilzenl proýozu' D.áby

isou betonové, plostor v dr.hách l okoll
i € vysázendmcn,zbytek tcrénu jc pb.ný.
Asi l50 n dllelrc je rcŽ$tavěna stártovaci
d!áha plo .ádicm řlzcdé modely o.oz.
měru Ž3ím asi B x l00 n, pozdějl md
bÍ60 x l00 m. Tato d.áha z bctoDových
dlaždic o rozmě.e.b asi 250 x 250 mm
je ulo'.M n! pl,čitéň návozu asi l'' m
nad teÉn€m. Mimoto tu má být ještě
vybudován bazén prc vodn1 Dodely.
V bllzlosti drah jc vyh.!z.n prostor pro
auto..mpi!8 a mode|4ii maji tal..é možnost
levíého ubytován1 v budoýě á€roklubu'

Mod.lářské letiště zwaltb€rg se buduje
Ž finančnlch prostředkú,věnovaných mčst-
lkou ndou Ý Gc!&u. Dos.vádíi náklady
čiol okolo 1000000 belgiďýcb ftankú
(tj. asi l50000 Kč'' Po dotoíčeni má být
zw3.tb.!8 sÉ.disk.D bekickélro létáll
l mod.ly. &mozř €imě má letišrětéž slou-
žit prc meŽinárodnl soutčže a ávody. za
předpokl.du souhlásu CIÁM.FAI bu.l.

dní
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t Sirorht r SssR
obýdil pěhnjň ljkoÍ.n &uhl 8hlo

Nóš 
".júlqžšněj!| 

r.,ruz.at4n' M. EÚbď

N@ókh '' B4||or
b'l d|už't!t ankou Posi|ou

Holandan Van Dort

Ukáalo sc,ž€při podob!ém velkém pod-
niku jsou Ýhodná splšclPozoměqjoPtická'
např' vyvčšováli vlaječek apod.

o.gaiacc létáni: Na oPloccné dráze
po oba dny lét.ly ryc! osbl nodely a n!
souscdni dráze ý.dle dep pa! fuodely
atlobatické' Pro obě týo soutčž. bylo ýylo.
sováno Pořadi súÓl ! podlc !ěůo nástupÓ.
val libovolně určený čleú dfužstva' Na
tř€tim kfubu po obá díy létály týmy.
P.vé i druhé koto mělo samostábé lso.
váni. Na čtÝrtém kruhu s. v 3obot! odbý.
vsl souboj (coňbao áž po seminíále
včetíě' v ncděli odpoledíe se n9 tomto
kfuhu konala soutěž laket a 6n41e sou.

Každý soutčžtct á záýodDl& měl starto.
vaci kartu. Po vyvoláúl dfu'srvd ía start
od.vzdEl vedolct druŽstva karfu urč€ného
čl.n'. Docll.ný výsledek byl zazMň€náo
!a kar ! na výsledkoÝou tabuli a kalta
byla v.ÁŇna ýedouclhu dfu'srva' Tal
nrčl tgždý účástnIk stÁlc př.hled o s!Ťch
výkonech a podl. vtsledkoÝé tabule o ýý.
&oí.ch kon}uf€ntl). vfi l.dkovou tabulj
bohu'cl !.mohli sledovat diÝá.i' &t.ých
přišlo PoEč.Dč hodně.

Pořa.l.telé ýyu'ili kné.já k propaga.i
let.ckého Dodelářslv1 i lctc.Íý|' z pÓzý^.
ných o6ciÁlnlcl' hostl 3. dostrvili b.lBický
mini'tr doprávy' zástupci mjíistcÍstva
školstvl a velit.l bcl8iclého vÓjmského
lclecďa. kt.ctvt prop.govll lcteďý d.n'
uspoládaný v n.děli odpol.dn.. vzpoml.
Ďáli hmc při něm' iakého úspčchu by 2d.
mur|i docllit f,aši át.obdté. vždyivrchÓl.
ným člsl.h bylo íěkolik picmctú ía stá.
řičkén Tig€r Motb! a brávurnl prolétá.
váDl málého Tipsy Nipp.rá mczi sÍony
u lctištč' Jin.k prcgBú spočbalpř.dcvšlm
Ý hloubkových íllet.ch spo.tovnlch leto!.
nú ! jcdíoho větroně ',MucbA.. lolské
výroby. oc.nili jsň. skupiaový !$kok
P.Éšuthtů z Fařchild Pa.keta. Pná 8ku-
pina skákálá z ňaló výšc sc atatickým l!-
n.ň! dluhá . dýmovnicemi pal Ž $i
3000 m 9c zPoŽděDým or.vř.!Im Fdáků'
J.ko modclóři jsm. p'k obdivovlli Bl.ro-
blcii vic.kanálových R]c modelu, ktcrou
jlň. většinou viděli popBé.

ÚčASTN|c| řEz| sEBou
vzli.mné vztahy Ď.zi vš.mi l50 úč!lt-

Ďliy kritéria z. 16 gtát'l byly velmi dob.é
a glNtečDč gpo.tovně přát.bké' Našli j'E.
nn řady starých Žnámých . Přátcl s ná.
váŽslinová dobrá přátdstvl' Našc družstvo
!. od přIjcŽdu těšilo PřIzni, icdml. proto'
žc naš. lerecké mod€lářgtvI Dá v. gvčtč
v.lmi dob.ou pov&t' iednat naši modclóři
byli ÝŽdy ochomi l'tždému poDoci ! po-
adit' Přirczmě a trádičně Ďcjl.pšl byl
náš poměr t sově$kým 3oudru!óm' vy-
t.7ořil se však i ýclmi dobrý vztáb k jjným
družstv'lm. J. $lottu krÁsné pozorcvlt'
iak žád'é jezY&wé potIžc nemohou bý1
da př.kÁžku rchdy' je{i 6naha po Pidt.l.
ském a kamará&&ém polozumčoj. Bylo
též velmi PřIieňné glyšet od mlohg
úča6tnu<ů vŽPoml'ky na prcstřcdl adobrcu
organiaci Při mi6trcv9tÝI Evět! 1957

soUTĚŽ v AKnoBAc||
Deí př.d soutčžl s. 6€šli čIelové spor.

tmt koĎise . čldové všech jury, áby si
obj$nili některé otázty' !ýtailcl se zmé.
néoébo sportohlho kodu FAI i přIpádné
slomé záležitosli. Bylo třeba též vyšešit
prcblém,jat bodnotit ínáloÝý l.t zlrcb..
tický.h nodelů . obBty Podl. pfuennu
AMA' FAI dGud íeurčila Žpůsob bodo.
váol a na tJitériú s. měl prÁvě něiatý

v.douci'jury pro 3&robácji pá! MoDl-
trr Ž A!8li. lrÁvem poukabvál na to'
že by bylÓ Ď.reguléml pouŽít bodoÝáciho
@ůsobu AMA' neboť dovolujé ,jskát jeí
ási přibli'íě poloýični počet bÓdů oprcti
s €stavě FAI' Podle ieho nÁzoru by fuěl být
bodový zisk u obou sestav stejný. (Tsk
maii také Anglič!Ďé bodo!áĎi se3távy
ÁMÁ upŘýeno)' Náš člen jury Ljská
předložil prcu rlĎnl bodovaci s}štéň'
podlc ttcÍého s. u Dfu lctog létá. Necl]y.
bělo funoho, 6by byl telto návrh pijját.
PřekÁžkou bylo jen to' žc celkem dcaži'
tclĎý po.er bo.lů jc vyšĚl a toDfue s. íe.
pov!žov.la 2a kompeteíbl určit jiný
poč.t bodn bez chÝáleíI cIÁM. z ko!'
frodbce obou scstav Ýyplynulo (a na ro
už isfuc piišli při našcm řeš.ni Eké), že
bldounise létatobě sestaýyspolečně,bude
Nmo !.'!mcovat pro obě noýé součini.
tele' - NatoĎ.c byly součinircle upráv.ny
.!&' dby možĎý bodový ztk byl u obou

Kat€gorié akrobatických modelú ňěla
38 !outěž|.l.lt. Do 6nále sc jich kvali.

zálsdnčjšIch t.c!ni.lý.!' loviD.k neby-
lo. Po&ud 'c íčco q'sl.ytlo, byly to ien
d.taily, l.t Dodd! D.ovliÝňujicl' Mod.ly
!e íavájcm lišjly v Podstatě jen tva-
rcm. z. zmblu Štoji Eodcly Angličana
!/a!bu.tona, jc, byly dolbdcm toho,
žc právě veÝymýŠtcnl nových tw.úlej,mc
Ždgleka u konce. Létal l Po|omllctou
STAMPE.RENARD' hko náhú<lnl mčl
íyliza.i ncslav!ě Píoslulé LoCKHEED-
U2' obq mod.|y v'"adaly Ýzhlcdnč a jak
s. Ždálo' tgké dobřc |ér!ly.

Dostj v.lké množstvi Noblcrů šv.dčilo
o toĎ' ž. t.nto nod.l nezraril jcŠé obli.
bu. J. to dáno n€i.D jcho b.z.spÓru Ýý.
bornými l.tovými vlastnoslmi, ale j tlm'
žc a. prcdávó v řádě zcm| v. stávebnici
3 vF.tanými hbvDlmi dllcj, tald. sravba
;d. .ychl. 3 msiitc| má jistotu' že modcl
bude Určitě dobi. létgt. Nobl.ru fičlnó
koDkurÓvát nový Páln.rův TbunÍl..bi.d
Žc scjných dúvodů. Ji k byly mod.ly
v.sňčs b.žné lonc.pcc sc vŽdí&ovými

Po!žité motory byly většino! obsuhu
'í.m; př.!lÁd.ll aň.rickÁ Žnačk. Fox.
Dosliby|olidčt i jápoíské ňotory ENYA
' os-MAx' Britoýé měli sÝé motory
MlRco' Z ísšich tl.rb.r létsl s Mvvs
5'ó' př.děI.ným ía sáíl kl'ko!ým hildc.
|cm' v nlhŘdíIm modelu ň.l Fox 35;
Blrtoš létal s ňotorch Fox.RocKE.r.
(ob$h 3si ó'] ccm)' Ýc druhém něl
\.Eco 35; Gábrjš měl v obou Dode|ech
MWs 5,ó.

Mod.ly '!šich ÚčaltnlkÚ !e koBtfuk.ně
Ďelišily od pÍůĎěs. Hc.b..uv mod.l
padil lctovými vla!mostmi b.zspoN m.zi
Í.jl.pšl; .bowl sc i v sihém nárezovóm
vétru velmi dobřc. Přispčl k tomu jistě
i b.Žvadíě b.žl €lmotor' KBaíošovu No.
bleÍu leíl třeba nic přjpomlnat. oób.išův
st..ý l'{a6ler (vltěŽ Ms 1958 v B!u9.lu)
n.l ijž přs vše.hDy ách.anné p.á.e své
n.jlepši a sebou; ýÁžl.á s tělen jedloho
z ltslú, k Dlž došlo čtYÍ l.ola po odgtslto.
vánl Ý. 6nálb' usplšilá jcbo odchod z€
spo.tovnlho kolbiště' Nábradol Gábrišův
modcl však prokázál, že i € stcjnč dobď,
neli lepšt íež Mastcr'

Nášim modelÚm chybí ien iedno l dotG
fulá povrchová {'Prava á oc!Řna. zde by
bylo možío do ptsmen. opsat referát
Ž loňskébo Ms' Dobťý lat, jenž by ňÓdcl
chráíil pied ch€mi.kými účiĎky pálivá á
dodával mu pětného vzhledu, mši fuode.
láři dGud ú.m!ji. v téro souvislosti malá
airĎ.v@t' N€il €pšI čI.n sovětského d!už.
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sťvá sioúin léťalsmodel.m vlasrni koí-
smkce 9 molo.em MWs 5'6 á s bálÓn-
kovou Dádrži. Model měl ýelmi pěkně íá'
lákoýloý. Na dotaz Po púvodu laru jsm.
dostali přctvapljtcl odpověd: !českoslo'
v€íský..' sám n.včdčl, o jalý d.uh jde'
pátmě to byl něia-ký 8yor.ti.tý .m!il.
sirorkin ovšeri n.létá s nitlometldeň'
kt.lý leptá někte.é íótčrcÝé hmoty, iež
ísÓu k metáíolu !dečné.

Mo.ael Pottugdk. B!rutd

Přcdvc.l.né !ýkony 3. nÁm zdóly být
llabšl v. ýoýnónl 3 loňlkýň Ms ý Buda-
pešti' N.šc družgrvo zvltězilo zccla zaslou.
ž.ně' v žádDóm jiném n.hěli Ýšicbni čl..
nové úk vyrovňeíé ' dobr. výkoíy. Gáb.iš
lctěl jáko p!!l a měI vclmi silný Ýlu.
zl Bkových okoh$tl mohl rěžto ud.l.t
vlc., Hďb.r DD$.lili' rf3oto hn.d
v prmlm ko|e i př.s lomčmě si|ný nárs.
zový vitr . bodově v íčb již !.byl přcd.
sdžco. a!.toš měl št&tlj ž. lctěl témčř za
klidui 2.č.l výbomě' !l. ncdolétsl' n.boť
děbl zbyt.čoě ůnobo mczikol. v. druhém
kolc podali Ýšichni di jcště l.pšl výkon s
Žllklli icštč vlc. bodĎ. Hcrb.. byl však
př.dsdž.n loňstým vltězcm Ms B.lgi
.!í.m Grondal.ň. orond.lův ŽDačný
počcr bodů (Ď.úměmý pi.dv.d.nému
lcN) 6C 3ral př.dmčtcm podie fuob.
účsstĎlku' Fi!álový |.l p3k pořad| řš!ě
poíěkud upBvi|' Nsši rcprczcntand i
v něň podali v.lmi dob.ý výkon . o i.iich
vltězgtvl v dsžgtÝ..h n.mohlo být
Pochyb.

s placl iury pro bodovlnl al.rÓb.tických
Fo.l.lú, v. kt.!é taždý z p&i člcnó b}l
jiné n{.o.lnogti' by|i sout.žlcl spokoj.ni'
g d , výjimkou ohodnocenÍ Grondal..

RYCHLosŤNÍ zÁvoD
byl pro ná! prvýmJ ichož j!m. g. zúč$mili
po 4v.d€nl jednomého paliva' Pocbopi.
tČlně ji' pii pi.jlhce modelll jsň. o p.livo
'ldali' Ukázálo 6. vš.k' ž. isň. '!doít
poisdgtc|e poněkud z$kočili. Po nI'ném
vygvětlovÁni o požadova!ém obEehu íÍrc.
methaDu.ujlgnčnl,že jd.o pllivo n{ir.o.
vané' Fm. doBrlu přt6lib, Ž. Flivo do9t3-
í€6 € v poledn€. Bylo Žřeimé, ž. ie budou
t.pýe opltřovlt' Nlkonec jgme m.DšI
mno'stvl paliva Žlsl.sli áž Ý.č.r př.d áÝo-
d.fu' To oýšcm ŽpÚlobilo, že všicbíi z{vod-
llci g.řiŽovoli moroty až reprye bčh.E á-
vodu' Pllivo bylo každému ávo.lnl&oÝi
vydáváno při !á6upu n! .lrótu' ! to bu.l
s 20 % nebo 3 25 % ricinu. Ukázalo s.,
že vúči Mšemu Palivu o gt.jném obgahu
ticinovébo olcjc má Žn.t.I!ě menšI ýigko.
sifuJ přcí uiišiÓvÁni Poisdst.lú, žeŤalivo
je Íándardíl' Ják isň. pomli při létá!l'
j €dnodivé láhvičky paliv! !eods.b. zřejhě
lišily. T.to zk!šénost ut.4laj že probléE
j.díoúého palilá n.nl !Třeš.D s zpŮ'ob
užlvánl bud. nudto j.ólě !i!snit.

z tcchíického hl.dis&s igh. v ávodu
!.viděli nic ňimoiádíě ajle.ýého.
PřďlÁdaly ňotory Mws 2'5 R . it.kké
sUPaR TIGRB. obě mčty spolu ! fl.

.lais&ýEi MoKI B. éž ukázaly jalo ne'.
!Ýkou!ějši' JeddodÍÁtového řlzenl (fuo.
noljn.) Použili úgpěšně poua Madaři
á náš Pech' Likázalo se' žé nový předph
FÁI pro mololin. '. v.lmi ná.očný a iák
!ři klssic&ých 3ystémech' ta} pii novéň
ryŤéEu íašiÓ ŽáÝodnltu (řizenl s pŘvo.
úhlýD přcvodm, Ýlásm1 ''svidiík.. řlz€.
nl j. pii l.tu oa Pylolu přibližíě v€ 3vi9lé
poloze) je možno Pii každém gta.ru distu-
tÓqt' zda \rhowié požadavkÚm kódu'
ofrciálně k takoÝé diskBj naštěsrl došlo
jd při i.dnoE l.ru MldsB K|i6my'

v píém 3tl.tu oba laši závodnlci pro
jistotu l v2hl.d@ t sil!ému větru použili
dvoudrÁtÓvého i1z6l. Docllili oÝš.ň
pouzc pómčmých výkoíú á 3. a 6. fuIst.'
Náll.duilci de Mstolpili již oba závod.
olci do 2' a 3' kola s jednod.átoÝýn tl.

v druhém kol. docilil Mada. Tóth
vltěaé tycblosti zÁvoduJ Pech posroupil
M 2' a sladld tl€ď občma.neús!ěšnými

Čknen Ókftba|ihé ju|r)
b'| nóš Ú.n'| z. Lnho (|le'o)

v. tř.dn Jtartu !. P.ch sísžI úpr.vou
gcřIzcnlm p.livE zvýŠit tychlÓst' Játost
nově vydaného paliv. i. všák zř.imě pe
někud odlilí{' rycblos 3. n.zvýšila'prcto
Pcch Ď.id. do pylonu 3 úmyílcn v'!žjt
ňoŽnosi druhého Po&usu. opr'vd! lcd
jhn.d' aby vyu'il st.jíých pÓvělrnGtnlch
podĎInck. Upfcvujc acilzcnl ňotoru, opět
nó novou |abvičk! páliv!' Rycblolt
20l tm/h ov!.ň ncgtačI prc lepšl umls.
těíI. sladkého pokBy i3ou opět neftpěš-
íé. Naproti tomu !. dařI starr Madaru
Kriusmovi M monolinc 3 poňáhá mu
k 3. hbtu. Tóth'lv l.t i. horš{ dež dfuhý.

Při ú&sti lvodnlkú z 12 zcml opět
'ako obýyklc byli hbvnlmi korkur€nty
M.d.ři, It.loýé á íašl áýodíIci. Itálové
|étáli po!z. J dvoudrátoýýň iiz€íIň, co'
bylo blavnl přlčinou, žc n.obsldili některé
z píých ril mtst' ZÁÝod potlrdil, '.
pti kQlitě motoru. Ýrtul. předpokladem
úspěcbu ié dne! dokooalé zvládnutl
t..hniky štartu a lctu 3 jednodfátovým
řIenlm. Jc všák nltno pcčliýě dbát na to,
aby pou'itý s}stém řlŽenl odpÓvldál po&.
davkúm kódu FAI. v záÝodu bylo též
použito vidlice přesně podlc kódu FAI.
Tot.] řcšcnl sé však nelkázalo neišťásmějšI
. ncumožňuje snadné usatní řididb M
vi.uici. vidlie. Doužitá nsDř. @ letošnlm
miltrcWýi ČsšR v Koiickh (vidlice
M\rvs)' i. Ž toboto hle.lisl.a dál€ko vý-
hodíějš|.

závod vynik.l dm'že 3c velni dúvěřo-
wlo ávodnl}Úm, jat při plněDl páliaj
tlk při koortole řl.li.l.h d.{tú' Táto dú-
věn pomohla u'ychlit p.Úbčh tEt' žc se
Žóvod i Při v.|ňi om.z.uém čag. podďilo

' zÁvoo TÝňÚ
byl n.jbohatěji obsaŽ.n. J €ho chlal(te.ig.
tictým znákem bylá v}sotá rychlost Do-
dclú' Někte!é týmy (kont.étDě j3me to @-
měřili v trénioku sověské dvojici sirottiD-
KoÓdŘtěíkÓ) dociloEly tychlGd leru
l?0 km/h' Uvážime-li, ž. u ďmového
létánl je snaha o v}$otou rychl$t spojela
s úsiliú o fuiĎimá|ni spoti€bu a snádíé
spouštěíi ňotoru, pak ýidímc, já}ého
pokroku zde bylo dosážedo.

Ná hodelc.h Fh. nďiděli DjDořádné
tcchnické ajlňav$ti. Běžné byly většÍ
štihlGti křldell ý bojnén počt! j €dlotoIé
podvozty' Dtážkor'y modely svýfr konc.pč-
nio ! koost.U]<čnIň ř.šeDim i povrcbo.
vou úPr.vou patřily Po ás]uz. mczi

Převládály piirozené ňotory oLryER
TIGER, většllou upŘvované. Jc všsk
potěšljlcI, žc náš nový notor MWs 2'5
TR j]m byl při nejňenŠlh důstoiným sou-
p.řeň' v zásadě 3é t€íto typ ovědčil t
dalšin výÝoicm iei lzc přivést Ď! Í,kový
!táv, áby našjm týmovýň závodn&Úm
pomoht i v ruhé m.Žioá.odDl korůu..íci

F.ýorné dvodu 3. Újzovďi již v té.
íb}u. K!om. jjž uv.d.Dé nej.y.hl.jšI
sovět6ké dÝoji.. to byli ŽDómi Šýédové
Rolclu.d-Biórt' tt.řI si též ncjl.pšlm
ča'.h v p ém kol. zejistili úč.!t v€
6nél.' současně !i té' v prýén &ol. ýybo-
jovali 6nál. L.loup.L.cuyČr 2 Bcl8i.'
Př.kvap.nlm bylo, žc ía ďctlm mlstč
v p.vém kol. byli Mši rcprcenňnli

Dfuh. kolo s.létalo v ncdčli Ž! poměr.
nč lilného včtru (.si ó m/s)' v.doucl
švéd!&ý týh doclljl í.iného času ialrc
popFó, bebický týn neodlótal, n.bcz.
pcčnl Ángličlné Lon8-Dlvy (prcxy
Bqlc!') hávorovali' NoŠ. dvojic. Žažna.
Ďcnalá pÓdsbm. horšl čas nc' v peém
kolcJ prctože v 98. okruhu ňuscb llďo-
vír' Přircz.íě'..|4 íaš. výpŘva v sjlnéň
Ďápěd očckóvala, Ž& náš tým n.b!d.
do ton.. kol! přckonán' K v.lké íašl
ťadosti k romu n.došlo a tim bnc byli
pi.svčdč.ni,ž€ létámc ve finále. J.k Ďcnilé
všák bylo překvapcnl' když j!ňc zjistili'
'. Ď.daská dvojice AzoFKuhn ngstupuj.
k oprávnému l.tu' DovIdám. sc! žc o tom
rozhodla 8poltovnl komisc týmn' protože
při nolmálDln letu p.ý D!d!6kómu
mod.lu ',neŽaviíčně.. drubý model nllétl
řldi.l d.á!y s mádáBký modcl byl stržen
s d!Áiy. N8nltdDc, že k podobné snuaci
došlo i u sovětského rýnu ! ten žeopfavný
smrr n€má' N! to 5. kolst8tuje' že sov&.
ské dfuhtvo po st.ženl modcb 9 dúhy
3áňo sigMlizovalo ukonč€nl lctu' Madař
ský tým mezitÍn v op.avném l.tu dociluie
čásu 4,50,,' tim nfu vyřazuj € z finále !

Po poradě celÚho d.užEtva podáváhe
pls.mný prciest proti dvčma probřeškům
vúči spo.tovnlmu kódu FAI. za pné
při dod!žovánl předpisú kódu lcnl Dožtro
natémout dNhým Eodelen ildicl dráry,
prctož€ při tqďovÁll musl l.žet @ Žemi'
zá dNhé sporrovnl kód týmovéi'o ávodu
vúb€c n€hoÝořI o pokusech. J. tudlž
f,utno &.Ždý lct poYážoÝat zá o6ciálnl' áť
iiž končl jakloli. Po dlouhém j.dnánI nám
př.dscda sportovĎi koňisé krité.it p.
Nichous pt€dáÝá p19€mné umlE'ud

Fi!ál. se stává jaŠnou álcžitosd ŠÝédÓ,
kt.řl sl.lj čás z rczl&ÁÝánl jďtě zl€pšuil

s výsledkú našcho týmu m!žň. bý
'pÓkojúij i když !e n.sp.óvDýE rozhod-
nutltn komle u.zúčlutoil fi!Í.l.' t.l.
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podl. docilenýcll óasú fuěIznáčnou Daději
@ druhé misto. Náš lrotest á j €no amiG
nuti ukáŽaly Žásldni ncjasnost sportÓvniho
k'idu FAI v otázc€ 9okusu ! oficiálniho
l€tu u týmový.h nodelú. Čs' ástupc€ M
podzimim Žásedánl clÁM budé žá.lat'
aby .ato oláŽka byla ujasíěí.'

t|oDELÁŘsKÝ souBo, (coMBAŤ}
Než budcne hovořit o soutězi, několik

llov o práÝidlecb, jejichž auto.em byl P.
D.feld, .edaktot &sopisu Mo<t€l AÝia.
Tálo PBvidls se v Ďěkoliká bod.ch lišila
od u nás použlváných. souboj Žačlnal
zúm€Ďim rozhodčiho á tíal 4 miíuty
zakaždou vteřjnu'kdy by| mo<l€l ná z€mi.
a za každou vteřiN,kdy létal po 30' vt €řiúě
po ukončeíi soubojc Gj' po 4,30,' od
aháieni), 9e uděloýa| l Ecstný bod' z.
useknuti píého pruhu 9c zhkávalo 20
bodÓ, drlbébo 30 bodú' tředho 50 bodú'
oÝš.m 2á přcdpoklsdu, že byly uscknuty
postupně. Náýjcbylo mo'oo ŽIsl €t celkcú
20 bodú za obral' (5 bodů z' l úplný
ok.uh oa zádech a 3 body Ža l pieme'
Žs předpotl'du' že tyto obraty byly vyko.
nány Ý prúbčbu boie' tj' v době' kdy oba
modely byly v. vzduchu.

R.prczentarri v souboji byli oo ricch
z NsR, v' Britani., svédska' Belgi. g
2 naši. Přcvládala gamokřidla (8), čtyři
účlslnlci Použjli plovoucl výškovky á
zb'!áilct dvs mčli kla8ický ryp ''p.ácema.
kel... Motory byly v. všcch piip.dc.h mon-
továny lcžatč' bl.vou Ýcí z krlhu' Nci-
užIvlnčjšin by| Ópět motor oLIvER
TIGER' v menšl miř. VEBRA. Naši rc-
prcŽcotanti měli moroťy MWs TR.l9Ól.
vši.hni účastĎlci s výiimkou dášich použl
va|iDylonové ÝÍtule' Rychlost lctu sepohy-
bovlla v lozsahu l20 !Ž l30 kĎ/b.

NejdúložitěišIm pozĎ.tkeĎ o způsobu
,ouboj. ie tot žc j. nutĎý ncustálý dák
m soupcic, ncust{Ió sl.dováli všech ,cho
obratů' Hláýnl ŽáMdou pa& jcIncPřipustit!
aby nodcl soupcře le dostal Ža mújmodd,
á to.íi tchd'' když v souboji jasně vcdu!

KoĎečné nčkolik slov o našl účasti a
létáttl. v trénjútu za 8ilnóh. větN l&alo
ígjcdno! 5 soutěžlclch, nezi nimi i Drá.
'ck. Po kolisi modclu icdnoho t.ónuii.iho
s ild].Iňi drÁty druhého všichni hava-

ÍováIi' DrážÉúý p.vý nÓdel n€byÍ iiž
schopen opravy. Při soutěžnim l €tu nebyl
D.áŽkův náhradni model p.o nevhÓdrý
sklopúý po<lvozckschoPen za silného větfu
odsta.tovat se zcmč, T.Ďka nngoval
'nenápádným.. noŽcnim staÍt . Drážek
byl diskýálifiIován' T.ďá pNý soubÓj
jasíě vyhrál' v druhém (v. čtÝ'tfiĎále)
vý.ázně vedl s ýelkým bodovým násrokem
!a.l reprezenbnt.m NSR Schopen.
90 Ýteřin před konccm souboié ýšak na
Tmkoyé motoru praskl karte.. N€ž se
ávada zjistilá a rYměnil náh.adDi model'
dost.i takový počet t.ýDých bodú, že

souŤĚž MA(ET
U háket bylpodobnč jako u nÁs bodno.

ce! iednak vzhlcd ! shodÁ
(c]cBanc€)l jednak létánl. v obou sklpi.
nách se jato maxima mohlÓ docilir !o
200 bodech' Pořadl sc pak staíovoýálo
prostýn so!čten bodú.. Pii rovnosti bodú
.ozhodovdý vyšši body 2 létá!I. Pli posu.
zovánI pťoved€nj dol@nalosti 5c óŽ bodo.
valo| přistťojc v kdbině, řididlá v tabinč
. jcjich pohyblivost, pitromost mak ty
pilota a cestujlcich' věmost vÍulc' včelně
stavitclnosti (pro let bylo přlpustno vrruli
vyměnil)' v GtatnÍch bod.ch odpoÝldalo

v lcroýém hodno..nl s. po3ubval start,
lct, atrcbaci. Debo něiaké pi.dÝÁděDi
piistání. v l.tu sc požadovllo 5 okluhů v.
výši 2 m s tol.rancl } l m' Pii tom s. žá-
d!lo' aby l €t moddu odpovld.l l.tu vzoru'
T6k např' Dcbylo pilpustn.' eby mat.t.
lelounu Ž loku l9I0lét6la s včtšl rychlctl
než l00 km/h' v akrobacii' nebo pi.dvÁ.
děnl 9c požadovaly akrobEticté Ób6ty
(z bodovaciho systému v'Ťlýválo' žc při
p.úměrnóm hodno.cĎl piichlzdy v úv.-
hu dva obBťy' ti' Mpřltlad dv. přcm.ťy'
ncbo picm.r a souv.á' n.bo shazoýáDl

zvíÚzi] Nčmcc HoÍ}er 9. čtyřmotoro.
vou mákcto! letouíu Iackhccd constel
lltion s dcskovito! ndarovou slténou ns
hřbéÉ trupu. Modcl byl opatřcn čtyřmi
mo!Óry vcbra 2,5 ccm. Nd drubém ml8tě
lkončil B.lgičln HDybr..bts s ms}.tou
lclounu chipruí} z obdobl 2. uvět''á.lky.

vÝsLED(Y xl. MEzINÁRoDNlHo KRITÉRÍA ..Es"

vhěznó,Mhé|a cafiý.lla'iÓn ! |élu

Mtk.ta A,'aldo s. V. A.5
k9|' cBau Mílaniho (,B'|Ó/toÚ|a)

srcvnám.Ji rc' co jsmc viděli ! k.te.
sorii malct !s misrcvstvl ČssR 196l
v Košictcb ! m xI' kritériu v Belgii, pak
ňúž.Ďé shčlc tvrdjt' žc kt..ólrcli z ns.
ši.h přcdílch ftakct by muscla '! k.itóliu
lklidit v.u(ý fupěcb 3 za.učc!ě 3. umlsdr
nE jcdnoĎ z pnnl.h tii mIsr ! g vclko!
praÝdčpodobnosrl i zvltčzit. Naše makety
př €dč| ony Ž Bclsie ncjeĎ pcÓlivosd pro.
vcdcll' alc př.d.všlĎ lctovými výkony a

ó' PEÍi.]oÍondrl
7']\rrln.lM!lLn
8' r.l*vlry/Tótb

NSR
lo' š..rb!kov]Gdí!.

slriov.lo 42, odl&rb 'a týnó

7'-a' B.nÓy '. Y' BrnÁnrc
7, 3' Ťrok! j,

B.í.

6. LabÓrd.ry P, B.ki.

r49.47
r3r,3t
t1z,zi

o t s o ' 9 0

v.rrá c.Ú ňl'. do9nq' t. cssR3|2, MI,R loj 3' B.lRi. '1j 4' Švd&ro
FÍú. .  l s ,  7  ní i . 20 ;  a ' 4 '  s ! ý

nic 2li lo' so'n&l.o 2ó' ll ' RllÓu'Lo 29 bodd'

s ! ú Ó v r l i d r u ' í v r k l & l i f l t d ! ' ó  n l b y l l d r u r . N r B l - R '
lotuid'k r sssR,
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i, PúNU NÁ pnoslŘEoNl DVoU5IRÁNÉ

,,H()NZA..
cvičný upoutaný model

Pro LM hlstt 'po|,u RÓd.clž.k

7dinlivč slo'itéÉ| sravbc' piIpomInajlci
ZJ volný mod.Í' má svo'. vclkd picd-
íoíi v p.vnost' a luhosti cclého Ďodďu.
ČÁslcčné vyplynula konskUkcc toké z loho.
ž. jscm Ýo|il výhňdně tuzcmský mat.riál.
MoJcl ovšcm vy'dc lch!ý l msl. sp.ci-
liďú atlžcnl nosné plochy pravě dovolujc
pou'll moto.y menšllro Ýýkonul zlručlje
možíost íaučii !. dobie létát zÁkladnl
prvky ak.obgcieJ iáko souv.!t, plemet'
kruhy Dad hlavou. Model i € neoceíitclnou
pomúckou pro h.kctáře.ŽA.átcčnlky' kteřI
9.9 nIm mobou fuUčil sDol.hlivč létgt'

ČlenoÝé našeho klubi postavili celk.h
9 &u9Ú ''Honzy'' v růádm p.ovcd.ĎI -
prototyp.m u motorch Junlo! 2 ccm po-
čtÓ.jc l typem 3 třÍ(oloýým Podvoztem
á motorem AMA 3'5D konče. Nětolik
Dod€lu bylo vybaveno motory Buš 2'3ccm,
jcdeD dokonce ňotor€n AMA ll8ccm.

Yýkony modelu jsou úměmé Použitému
motoru' s motorem Juíior 2 ccn je možno
létat na d.átech o 0,2-0'2' o délce 16 m
á nodcl je schopen (pokud ícnl silný v&'
i dÝoiitého přemetu' s 

"dváapůu(ou'''zvláště novou' lze létat tř€b! 6 plcfuetů
po sobě. Rychlos modelu je od 50.70 km
za hod' Pro mo!o. 2'5.cfr |ze poýžít

KE STAYBĚ
'|Kří.tlo bez vzepěti sbvbí€ v.clkuj
je p.oto stávebně v€Ini řdnoduché' za-
ko!člDe ie př€kližkovýfu dil@' qlehče-

K. hoúhuh.i lohob nod.Iu h. x.dla ]iá x r' 1959 snaha',ě]ah .ýu.h 3latš! nolorý|,zn'.h |'pú' kk|ýthýn.zi úód.Idii zna?a' prč.t' l kd!2 rc ''HoEa" lldllaé ýarona;ý
nod.l. 1ý'lou.il ': již 'v. oskú' d 'poÉoié\Óst |..h, hrtož k ' i.ho brnrc1 ýzndn@aii
' 'upoulaa'n ulánia' stálá ýap|álha po |onlo Pldahu ' haličhj brin.r;]".n ! LM 5 !g5g)'
ao4okÉ 5|a|il.h p|ůňi4ých hoto|ú ! 1é|hó rdolnoý hÓd.lu 'pfuabily' .. Ý abidue ,a.
drubaj 1'ýh|.r .4ÓÚu l I M - ]ako výpouo( nod.!óřúú. h|eřl 'alřébui qldnéh dh;. ui b;d.
ho'l |Íl Úýd/j4 Žnovu |ishd a buda b doýánl l P|ódeja.ú.

ným pouze na lcÝélolovinětřldla,zrdmco
do pÍ.vého kooce m.Ži obá íolDlky al..
pime potř€bnou zátčž z oloÝa. P.o oři.
penéni ki'dla gufiou 2lepIme do oos;vé
čáíi dvě paplrové tfubičl.y' ttclýhi sMu
prcvl.knem.' zkušenétšl mod.lÁii moňóu
dátlřidlu vz.péu do v asi 4, pro z|.pi.nl

Trup s|eplme z. dvou bočoic. stř.dDI
výz'užné liny lepim. jednou piino v !9b.
lon.(pravá bo.nice)'liltu na l.vou bočDici
lepIĎe aŽ po 'eJh vyjmuti zc .gblooY.
Nakreslcné molorové lo,. i. orc Ó.&ovÝ
motol. Nfž udělám. výtezy io p.řepÁŽ.i
p.o nosniky motorovóbo lož.' nusto.
sr6novit l.jich sp!Ávné umhtčnl vzhl.d.E
k ose třupu v přIpad.' Ž. pÓU'ív4mc jiíý
moror' vlecňny topové pia!,ky nasadl.
m. nc'pÚ. fu nognlky ňotorovébo |ožČ
a p.k tcPN. z bol ů piilcP|m. Óbé bočnic..
lí pou?'|l moloru ! uD.vněnÍm tř.ňi
šrouby na zadnÍn vllu nosnlt(y motorc-
vého ložc odpadgil' v !oň p.lped. s.sta-
vlm. trup 3 pomocl i.dnotlivých přcpážck!
.ner. pcfupn. zal.pljéňc m.zl bočnic..}M.<hanhmug lIz{l ulo'Ímc na oi..
k|ižkovou d.ýiďu. vahadlo il 2 blintr.-
vtho plcchu' tÁblo od nčho udělÁE. dvo!.
dllné á Po naíav.nl váhldl. . vÝškového
koíňidla do íicdnI polohy ptltoilm. ob.
di.věnéIišty k sob.. dobřc,lcp|hc' Dobl.
'. pouŽit péroÝý kollčck k o.l2kou|cnl

Podvoz.t můŽeh. ud.bt dvoiln
Žpúsobcm' Bud jej ohn.m. z oc.Iov.ho
drá .u  z  ]mĎ ( !b . i  i  o  2 .5mh)  Dod l .
!ýkE3u . z!l.piň. ici mczi dvojló;p.c.

No\'É MoToRY ''JENA..
v prodeii

pážl.u. To j. V]Žtou!.'ý dobrý zpllsob'
Jiné řešcíl iG ohDout drár podvoztu podél
DolDiku hororcÝého Io,.' drát dobř.
přivázat e al.pit. v tom piIpadě Ď.nl
Dutoo dčlat dvojnou př€pážku. Použijcm..
li moto. 3 lp€ýnčnlm Ďa tři šrouby'
!děIám. podvozek podl. výkr6u. ]€tikož
však v tomto přlpad. odp.daiI nosn|ty
morÓrového |ož.! o které by.hom podvÓ-
kk mohli opřlt! musIm€ podvoat piióÍt
dÍÁtem k dvoiité př.pÁŽ.e s dobie zat.pn.

voíloroBou oc..íí plochu vyroblEc
c.lou v š8blo!ě zc řp.ndlitů' Jclikož j. ro
ýtlsdt. j.D Ý.yŽtužsý rám' ňuím. sl.pit
všcchný spoj. pozomč' Eby byl! výškÓvke
dďtal.čně tuhá, n.boi je n.má.}ána vjbn-

vyÝÁ'. I z'tétávÁnt. P.o EďdÁř.'
ttcřI n€isou d@tat.čně obehób.li 3 t.ch.
nikou lélónl 3 upout.Ďýhi nodely' opalNji
potř.bíou zákbdnI kontrclu pic.l gta.tcm:

!) Tě'išt. Fod.lu n$l být v. vy@.
čmémnbl.'rj. M př.dnI'' íosnlku, rěsíč
v.dl. pnvaho boku trupu,

b) Motor i sm.lovko muí bý! vyos.ny

c) odŽko!š.j Ďotor př.d sta!t.m' dIášť
plynu|ý chod' Nlldoň hÓd.l no!.m .lolt
iýzhúru qpčlFdně upnv otáčky paliýovou

d) Př.d 8t.rt.m .Mpni řldicl dúty a

.) DomluÝ 3.3 pomocnlk.E o v'puště.
rl mod.lu t.pB. po zdvi'.nl wé psž. -
zabr{ňlš pi..lč!!nému vypuštčníl přlp!.l-
n.mu poš&oz.Dl Fodclu'

í) Ro8uj při řIŽ6I ihn.d'.l. volně.
oaa

(úa) U!|ř.dnl ftodelóřlh, shlad ! Prdz.
obdfž.l v zář! čóst Óbýdnaaého kiožý.!
d't.dděn|ch fio,oln z.. 1.ia ob'.2,5 @n
3 NDR. 1'o! to no'ory d.oj|hÓ |'pu. Pru'
ňó šórn rchlnth lou,dthéú (oiz 'niúeh)
a ú/h! 9ř.' ploÍž.tt, hteň fld ?|óti
ýatš,fuú t!,u n@é ulpořndr' 'jgÉ ý ýidě|
z &nhé |olocfuf. tleo.

oba do|ot' ňaji |todlouže"! k|ihÓLý
hř | Íb 1' u 1 o ž. n!, e d. o u kuli č k @ý ch l a žú k óc h.
c.na obou |'pú jé ý.jnó: 175'. Kč' be3
.|tul.' MotoÚ 1.nd b'l' rozdělé"! o nen.
lta ňfužý.t do ,kch frodélářŠký.h ?fadé.
,!' Ú ČssR' Ddul notory z.i$ PřijÍlou
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aoa
g) PÓpNé lét€j vždy s irstÍd(or@,

kt.!ý ti Dcjlépe poedll čeho 3e Mpřlště

s modcl.n ''Honza.. ismc \Tztoušď
s úspěchú i 6kupi'ové létáol. Při nÁhod-
ném zřiccnl dvÓú modclÚ po ztilž.nI
lanek by|y oba po výměně tmll lchÓpDy
dalliho |eN. ''HoDza.. si n.chÁ llbit
op8vdu fuobo a prclo Fm př.uvědčel

MoDELÁŘÚM, kteřl jsu čl.Dy swz.
armu a .htěilmoÍl.l locd dtlvčt| po3kyEl.
reda}c b.zplarnou ďužbu. B!2pbtlou
v tÓú 8myglul '. z !ýk!$u zmenš.íého
n. proltře.lni dvoultr.lu dám. zhorovir
p|anogtúcké kopie ve skur.čoé vcliko.ti
(fomát Al) t 4šlcmé jc pďtou. Pořizo.
hcl csa jcdné topi. j. 3'50Kč!l Óbll
. poštov!é bou apočItály. Plait. předeo
pošl. poullzl.ou m p.nl24 ryp! jjc.. ns
adÍ.su: R.datce LM, Lub|.Á!kÁ 57,
Pr.he 2. Dozldu n. DoutÁzl.u MDišt. i.šrč
icdnou HoLKotryM phD€m .vou úpr
lou adldu. N.pol!.jr. ÝIc p.rěz 2 &opii'
tlm vyiiz.nl nc!rycbllt. - Mopak' Prorcž.
navic vÁm ňÚ|m. přcplat€k vňc.t|
vyřIzcnl tíÁ }.6 týdnú. obi.díávky
výkr.lu ,,tloNzA.. přijlňámc do 30.
|isroPadu t96l. Pozdčii došlé !.vyřldtn.l

ťzblbs.
,,uÁz r n lo..

Míohý ňodclář jigrě !ád včnui. zbytky
bálsy na výbÓrnč létajlcl háŽel tluzáě.k
podl. připojcného vý&..!u l:l. Kdo bahu
n.ňÁJ múž. ňodd udělat i z našeho dřď.
- nEpř. z ol.., lopolu nebo ]tpy. Mod€l
budc v takoýém ptlpadě.!'šcm rěžšl A nc-
uškodI p.oto udčlat j.j.si o l/.až l/l ýětót.
v bllgovém popisoÝaíéfi prcv.dF1 ftó
kluzáČck rozpěd 4l0 E délku ,l40 Íim'

TR UP vyilzn.m. 2 3 rňm prkénka týrdé
bďsy, přil.plme vpředu spo.lc! z 3 mň
pl.klirky a opňNjcm. podl. výl.t.g!.

KR'D!o z bat3ového prkénka d, 5 lm
mÁ profrl 3 lovnou Jpodrl utru.ou, podob.
ný profilu cl.rk.Y. snažt. !. přgn. do.
držet tÝar profilu po celém roŽpčd ! 3ou.
měňč na obou Púlkóch ttldl.' Pi.kliž}oÚ
nákližek n. p.!vé p'llcc třt<ua zespodu j.
plo opř.n| Ukazovál.u pti h.z €nl mod.lu'

oc,,{sN/ Ptoc}ty l.yřlzn.m. z b.lsv
r|' 2 nD' Prc6I 3m.rovky j. symďliďýl
prcfrl výšl.ovky podob'ý c.|art-Y'

sa,auá'l. Dokon.l. op.!@vdné č3sti
l.plme k sobě hustýh .etonovým l€pid.
lcň. Dbáúe' aby vŽnitlý hladté pře.hody,
dúležité hlaÝnč u &řldld' iež s. iinlt Při
p.u.lkém qmrštěnl modelu múž. uloEit'
Pov.ch moddu !Ťbrous|me i.mnýE skcl-
ným papl.cE ! dobře nala&ujcfue nirrcl!.
}eň. Hotový Eod.l doúžlmé olovo ts&'
aby při podéPř€ít v tčžišti byl íímě

LET cELoBÁLsovEHo MoDEI'U
po dokonalém ÝyErštěnl n}ou i. kolm
50 Ýteřin' Můž. s. to zdát moho, alc
Ý}Žkoušeli ism. to na pěti rúzný.h éxfi.
plářich v náš€m krcužku'

Pod]. MorI.I Anýlaa. N.@!
,pr@Ó!al ,. s.dio..' Prdha

E
E

]"

s

r'J

'ť,N
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CAsÁcBo II

''cAsAcRo II. lmrt.ulc. B. BAtloÍ. Jatožto vItěaý .lmb.ttctý ttod.l
loň.tého chlnploíÁru F'.sct. ,. '.'ID!vý př€dev.íĎ dn' ž.D.rozďl o.l b.ž!é
D.s. ,. pohá!ěn .l.to!.čúím noto'.m Mtcfon |5 .cn. c.Iob.lbvý .l'át Eo.
.l.lu ,C tt.vě! rclE| l.h.G' !.př' tťup o.l př.p|žty !..ou.í podvoz.l,. polou-
ĎonoMÁ *or.!'b., por.t.b dou.íl.y l'5-2 mE . pomocúýót př.pÁžt.Et
.t.iné doulťty. L.tovÁ vAh. bod.lu ,. 620 3 . t.ú !a dřÁt.ch u o'25 ňó
o d.k. ro-l8 6. Ro'réč d!{tú ís řldtcÍ iuto,.tt |. l.! 58 Eň. (!)

U?oý,ané fud.lr l,|o.h'ht|u?d (tfl' Pto o4h4 oblibu a ?ro?agač,d něieL N6té|Ó b' za úlahu ,ah' u nós ý ndd
''ý|"@,fr,,) z?*énkajb,2p|@ů!a?flnlň t.éh|o qolohch,r s. ro,hotllz kt..hfro.k- ?Óílobsýn řéše,dh nthu zÚash? MÉ
,lt.orcň nodelóřú' ht.řl !. .h'ějí !ěa@at lář'hó hňn. ifulshého archfubu @th. hou-|i b,jt s4hostdtfuu j(íioshou hat.eoil
něht|té z katqoríl u?out4,1,.h fudeh,. nout 'rc n!'o/tě'n| ?Boí|tld' d |oaýhrddně oěrrcně A-1' p|oč br fufuH, bý| 'Mú,ar
T,to hod.lr iou ,odě|n. je.tfudev' lz. 9ro zdčákě"|h'iutiof,. JiŽ přlšt' Íoh ý fuu kat.€oři,,éž ?oloflahe|, ' 'Io.hjh ttu.
jiň &t ,zhlédÚ tldr ?oloňaŘzt d iÓ! při ndj! ! hólii kovt o t.to kat8oií hfu}h. l.fr ? Najde též něh.lo oýŠ,í'nžjn nóze
tň znažaě ?@né. a @|onárn| př.bary, fu, ''sť|,d,,. tfup' hn ho s. čBtÓ o n4',
U D Ě L € | | { !  N Ě . o  P i o  z r ě Á Ť E č N l r Y  5  U ? ' o u Ť ^ N Ý x |  Á o o . L Y |  l i | e | d t u | é  l ž b d l  L '  s v o l o d a '  M ě h l i

Z)o rrrEcrcv MoDEl-Á'Ř
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.outě ž 6

NovÉ REKoRDY

M.llnárodnt l.l.c&Á féd.rac. (FAl)
oŽnánll!' ž. byl Úz!áí no!Ý Beziíá-
fu dnl l.l.clrcEodeláft tý ťctord:

. RE(oRD č. 22; tř. F.l-bi údl.h
řiz.ný l €t Eod.Iu 3 m.ch. notoťCúi
YÝŠ(Át K.tth E. H..ří' Lav9rtoí'
Au6trált.l Íla. ll. 0. lgóli vYKoN
l50O e.

. spottovnl koňis. ^croklubu cssR
.chválila jalo nový NARoDNlREKoRD
č. 1; tř. F-l.Á; Ýolný l.t lnodclu 3 gumo.
vým sÝazk.m; TRVANIj M' l,aubc'
KroméiIž dn. l7' 6' 196li vYKoN

l|. PoHÁB šuřAYY
pe včtroíě A-2 a ňoto.ové modely
uspoiádsl v Ďeděli 24. 8' LMK v Klato-
vcch. sport' komisařcm byl M. Bcíds'
Počssl| j.sno, b€zvětřl, tcplota Ni 25 ,c.

Dosgvad'Ímu dťžilcli putovnIho Pohá.u
. J. Čerrému - sc lctos Dcpodaiilo pncn-
stvl obhójit; absolútnlm vltězcm 3e stal
O. St.in.r z LMK Mo$t.

vÝsLEDKY
varc,ě A-2 'iunioři: | ' y. Košl'n, PlŽcn

8l3; 2' K. Mikcš' Domážli'c. 192;3' l.
Popp' P|zcíl 7.l2' 4, o' Kopackal Ro&y-
fuy ó8l; 5' L. F.Í' H.řň. Hui 652 vt. .
Hodtroc.no 4l modelÁřú' s.'ioři: l. o'
sdnen Mosr 9o0 2. J' Zlobický' Kdynč
88';3 '  o '  Procházk! '  MoÍ 873;4 '  l .  Ho.
tcjšI, Domsž|ic.854i 5..K' Bcd' Hcim.
Hui 837 vr. - Hodno.cno ó2 mod.lářů.

Mo,o|ové hrd.l,: l' J. Č.rúý, Pllbrsn
7a7' 2. ]. yi|lÚ' Dom.žlice 65ói 3. K'
Špulák' J. Hrádec 572 vt. - Hodno.eío
7 ňodelář'l' -pÍ-

I l .  CENA MALÝcH KABPÁŤ

v n.dďu 24. 9. ulpofidddl kb.nÓfron.Mt
'k, hlub. P.zinku Il, toč,nk ňodéIé6h,r]t
prct.h@ o ,ceiu Ma|ých Karpóť,pre I'
a II' !ýkÓnnaýné t|ied)) ! h4reEó|ii ý.|to.
ň@ A'2' |vakeÍ.ld a lolných froto|o.jch
ňod.l@. Riadi|.Ioh sú|džé bo] s. ylčeh,
!?o|t' ko,ni'ótod T' Mjnát.

súť4ž p|ebkhola zd ?.hného' teplého
ýknného počali7 4 rak 'ť.t.kótí' htaťj.]|

sa |u ,i'Io 180 tchň.| z ..|.j ndr.j .]oští'
dosiahli p.k|Ú.h ý, .dk@; nnÓhl g ných si
.'liérali !'konno'tné t|i.dr I' ýup:n4.

\"YSLEDKY

v.t.oD. A.2: 1. Záhráh' Kopíívni.
90o; 2' Hlubo.ký,PEzinok 852; l ' skobruha'
corbaklÓýu?; 4'_5. ce ' Maftin a07;
4'_5. Ba!cn,' L.ýi. u7 ýh.

\Iake6c|d| l' Pďnnd' Btfu' 871; 2. J'
Gób|i!' B1a|illaod 795; 3. H]ubock!, P.zi.
noh ?85;4' skula' 3|' Městr 760i 5. w.ř
' 

Motorové nodcly: l. R, čaiý' ]:.aha
841;2,7, Kolird, BrutislaB 678; 3. Mast-
huba, Hodon'f 593;4' Fónih, Tiln@ 572;
5' Dědeh' B|no 556 s.h'

y d.ýžsrýách sa aho 'ru! uhil,nili čb'
n@id LMK ao udlÍIÓa' -bs-

lx.  CENA vYsoč|NY v TŘE.Íč|
Dčiištčn túdiťíIho' l.to jlž dďátého

.očn'ku Žávodú U-mod€lú ,'o ccnu
vy$éiny.. bylo hřištč spartaku v Třcbl.i.
Zóvod Žačal v sobotu 1ó.9' v 15 bod' pe-
nlmi stsÍy rycNostnlch k!t.8o.il' chyběli
pouzc členové ..pr.Žcnt.ěnlho d!u'!tv.'
kt.il v tčchto dn.ch lt.rtovali Da .wo!.
ském k!Íé!iu v Bclgii

Poř.d.t.Ié cclé dvs dny zvláďi !. zjcv.
nou mnohalctou ztušerďtl. J.diíý zhr-
tck (kt.rý sc všlk lTlkýoval v. vědinč
ldoštÍch závodů) dčl.| pyloni novýň
propoziclm sicc vyhovoýál' Avšak bylo
ncsnldné s. do !ěi ,'gt!cnť. a tak 3. !a-

vx.z ''d.ít.l.. - tn.. s. B!Ídr . 'lN.w. rkd

kone. po dohodě s. zasl. mis(lm lportu
Z' Husičkou léblo gtaÚm způlobem.

v ryclrloltntch Fodcl.ch vš€.h kubatur
bylo dogaženo Etsídardnjch výtonú, v.pěr.
kách.. dominovali jihlavštl. Nčkoliká zÁ.
vodnll.úm byly zbytečně diskvďfikoýány
s!á.ty plo zicvné tlhánl.

Předíi n'še akrÓbaty zástupovd I. Čáíi;
i zde dokázal, že jc jednlm z našich íejl..
lentoýanějšich Pilotú této kátcgori € '

Bouřuýě létaly týmy . celé prvll rc'é-
úváni druhého tolá ousely opákov.t'
Ráda závodnjtú byh ďskkLifrl.ovám bld
plo taháil nebo Podéúváni' Finál€ s. tre.
lét.lo' prctože jed.n závo.ltúk n€nastoupll
a d.uhý byl ďskvalin&oýáĎ pÍo sPušrěoi

motoro po otúáš.d koncc \Ym€Žeíého
čssu' NšPoÍÓÝně sc chov']i někteři mo-
d.lářij chyby sé však zpočátku dopustiti
i časoměřiči, kteřt ý jednom připadě měřiu
špatně' Prc piiště bude třeba' aby Pořad.-
t€lé pečIivě labirali časoméřiče, event.
je tontroloýlli a zaiistili' aby k.ždý tým
měřila dýojicc polrotoýých časoměiičů -
před.jdou dm zbytečnýň zmatkům á !a-

VYSLEDKY

R].c olhí 2'5 écn | !. zaÍoči|' B|no 111;
2' Mácháček l73i 3' sub.t r7l tmlh (oba
Prah!). - startovďo ? modclářů' 5..rj
L E. Kostka 2ll; 2. O. Kostka 202; 3,
TcsEř 2o2 l!Ť/h (ýšichni Jil]].va)' - staío-
valo 12 fuodelářů. l0 ..'r l. inž. Burdá
222j 2. Dt!,.iéka 2ll (oba Jillava); 3'
Matyáš' B.no 18ó km/h' - st.dovali

I',tbrr l. Tsař, Jihlavá 2ll j 2' GúÍlc.
2LLi3' záý'ds 2L1 kfujh (oba Prah.). -

,1Ař'ó.''.&é 'od.tr l 1' Koňůíka'Rouí-
lov lóoó;2. Čáni, B.no ll7oj 3' slcchta,
JihlaÝ! 7ó0 b. - srarrovali 4 modcláři.

Túu vr  l '  Nc i rek-závada '  PÍaha;2 '
Šúiori-rotocný, s.no; r volhcjn-Gólz'
PEh.' - staltovalo ? týmú'

cmó.tj l. Čudák;2. Fltxlj 3' Drozdo.
vá' - stlrtov.lo 9 mod.lářú. -jF

zÁvoD DRAKÚ
Tót@é ru.tili jah ýarl@rt' nóh' Ídndib) '

přhuzn| ?Ósk!É@a|i "er|pčli!oý!' 
zda ,.n

j.ji.h.rhruj.''' A hluci? sďlo' alaýně
sj.lo ý jich,o'led/! zóřij@Óun.děIina Lelé1-
shou 'lá,, l20 ' fuah! bk. ieba ,tně /an.
fun.hjch |ýa|n' Hod,o|ild s. |'t oý od
'td|tu tlo,ři',ánl,.o! b'Io 'ákžitoýl nrji.
r.lú. Klýéi lhali ýÓ dlé ?láňi' ?ad$ót hafli
|dfr' Plde'ót ň.|r,1 z?ět, tozfrotá.ali - fia.

N4tužšl boj o pfu.ú'|ýl b'l ý hd|ccotii
n.h|d|!lch. |i. ždhú 7'_9. tř!d' s.lli se ||
áh.4, o'třil.n| bÓ|ci, nniÓ jíté i loňsh!
ÍŇořit !oý|ěž., Mn.k Ek'n, s?oúfull
i uchnih. .kuknasli z lo'"lskd 

"fu 
.diiýil!

.|těýttl i k|Ó!' a tdk si Miíeh od!..l
donů ji. .t|uhé it=d4l hrlÓ' sieiú jaro on
.Úkě.'I ! kateo|ii 4'_6' nkl 'Ódruhé
vladinh Z.ftdň' tdké !,h|óI jl.dnl kolo
(lÓ b'I' ?fufil e,a ?|Ó .kéhn! tři 1')|'sa"é
kat.Íorie)' Tř.tln !fuěz.'fi Š. sral Radinl
Klusáh' 'oulěžk! ! ka!.1'_3,|řld. D1llkh
29 účaýdkn ,élodu 'í ?řlšt|n.děli pťohlédlo
, hodin@éfl ].tu l.tddl.ú čs' détoliii|
na!. hfudy a záhb] a ÍIallkh 15 I pařadl '
doýalÓ od Čs' fo.h]asu nÓ něh,é hni..'

DlhJ zd doě p,k/é iedžk pa.řl čknúh
kuckonod.lář'kéhÓ hlub,! P|a.' 6' Ultíed-
n,ftu dofru ?ion,fú a frIád!.. a ?ruca.n,-
hún ř.dn.k!v, sbě|ný.h suřaain' hl!í/ již
po pá,é |.nto zólo.l Pruž'hjň chldPdifr
,řiýavíIí' .'p-

|. cHolíuToYs(Á PoDz|ňNÍ
souŤĚŽ

v n.děu 1. řlj!! uspořádál chonutov.
s&ý LMK ía l.tišti Ý Pesviclch pnít roč.
nik .chomutoÝské podŽimll soutěže.. pro
větťoně' Pěkíé počast llpomáhálo dobté
pohodč a hlavně k dob!ým výkonúnj
ještě po čtvÍém kole se počitslo s tozlétá.
Ýánlm' v pátém kole Ýšak doúhl mulm
bouze I' sDeizl.kt.!ý s€ taté Íal absolut-
;lm vil.zeň' vÝsLÉDKY I l' I' spejzl,
Praha9o0;2' s' oqísck' chomutov 878; ]'
o. steincr 872j 4. o' PrcchÁŽka 850j 5'
M. Ulban 847 w. (všicbni z Mostu)'

Dokonk1l fu ýr. 258 dok
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v EoróbÝýcb ňod.|o:ň It.dov.l. .l.o lcd|.
.. !rcr.rÁ!L. .. s.h'ďd.m.
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Po loňslém ''!ústu.. měli l.tog mod.láři
vš€ch k.tc8orii upoutÚých nodclt opčt
přiležitost u!áat svoii Piilrlvoost .
$utěžit o tituly mistrů répubuhy. P.o
ry' kdož v kBjskýcb soutěžIch gplnju li.
ňity, upořád.l z poÝěřeíI Uv a Kv sv'z.
amu mnÍ' Í.publiky (MR) tEjstý a.ro.
klub východoslovensk.ho k!i. v Koliclch'

Podnik střc<lnlho rczsahu ý tonal
v sobotu 30. zářl & v Dcděli l. řljna 2! vy.
hovujlclho počásl . oblqčoo' tlid n.bo vitr
do 3 m]3' replot. .si 20 oc, Ý í.děli chl.d.

Po.n. pďdí]ú ! í].p! Úthhnd.h mod.k|l, . '|h]d!'
f ihl u. rkd ni5t@n!4 i a.,o|!khý !r\dn' k b
a,ihni I knň r ,Řlíibl a''l| ud!4l' v'3l.dh' 'O
odltrit. No trtřt! 'dlod4th r>hitkd

' : :

něji' Poř..btcl 3. zhstil úkolu s úŠpčchcm,
!řIpEhé pú.c lYkonal .ktivisticky l5-
.]cnný kolcktiv LMK KošicČ. Pochvďu a.
íou'l kjmé!. soudfuzi Féigl' Magi.
a T.r!.k' ja}ož i ,'dušc.. po.biku' občtavý
kJ$ký iBlfuktor Dcň.čto. Hřiš.č TJ
Lokomoíva bylo ýho.tné, š|várcÚ pov.ch
dobř. urovDlný ! uválcovúý, orgsDiae
jcdnoducM . úč.Iná' N& Jvé 3i přišli
i č.tnl di!áci' usml ía tibúě' odtud
m.Li př.hlcd s dobi. llyš.It pohorový
rczhlilový komentÁi 'oUd&hú sÓry ! H$c'

'.diná ,.BLó útd!fu] F. Drazdfuá ' 1ihňo|.l"
3||ho KÁ ,,|!lť, h.w|elni ňod.l alhc ňdnhk,

fu l'"nóň ,pnlabd '|inÚil

Čr'n.lni ,ohbd u Mnú ,I, LoLňd!ú r Ko,ichh,
Nfltrk ! ntrn tradadtu. v. ik, !k.h, ,,,i
wa|' k ý ňbuao 'l4d o ''.c ohp.]u4 dfl.4 ít

<- rcd ň|jk1 Dd|i k'ah Lat |..aý '! j|l

sfi4j. kkŇ' )á! rn. ýbl '+i n*t'hdal ki
ryóI L dk p|da do|d.al dobrd| Ipoúprkl ' pik.

Po áhlicnl pt.dredou Kv svlbrmu
p!lk. sr.fÚ.n Dobrcvi..ň v rcbotu
v 9 h' ač.| z!Ýod rychl. modelů na kahu
l.siti l3oútě'.}tob!rú a mai.t !. kruhu
volném' starty utááčqých účástíltŮ
J'odsýP.ly.., t!t'c prc8.am byl ýc.ltu
dodt'.n l MR mohlo skončk v Deděli
v ló h' Ýyhli..nlm výsl.dkú s Pi.dántm
..t v !tl. StudenBkaho dohova kot.
NÁl.ptu.

v fych|o.t'lch bod.l..h tíd a6;
6 . l0 ccB n.byty překvlpcnlm výkoíy,
modcly' .Ďi pď.t a o@by účaslD|kú - vc.
3m& zn!ňé z l.tošlo . Ioňska. vjld<lá
to 3koro, i.ko by ''iychli mu'i.. u ú3
(tlc i v cizině) byli ,,pod P.n'l.. !.bo po.
ňalú n. tYh]DutIt pokud 9c D.včnuil
jiným &!t.8orilm. Kromě frnlnčDl nó.

v'hl:ni ElLei ňa.].l o Moů)'to ' 1ihaňqdj'
'L|ho KÁ' o ndlň nďÚ! ab,'.aoI;i o,ídiÚ
ňáňI 7íb.a1 pod|obn.ill irkÚn!

z junio.ů byl !ejl.pš! F' zýk! z PlzDě'
gtončil !a devátéň Íúýč pěLným čásem
8l0 !'ť'

o.8alizaci soutěže Ží!čně erušilá nc.
přltoňíost 3portov ho tomiiař.' j.hož
zaiišloval MoKA s.vércčcského k!aj.'

-3.1-

*

'JuNIoRsKÁ cHRuD|l.|"
souúž 'rojuniory! hd|' !ě|rÓň,) A-2 ý

po dlojtn otlhladý utala .ln. 24' sóřl nd
kli'Ii v ch|ullifii! bořdda|elen bý| |ilýnl
LMK' Ř.di!élén;o;Ř.. b}] i4ž' v' zdhl,
s?o|t. konnař.Ú L. vai!čeh.

VÝsLEDKy
1' I. Nihl' choeň 695; 2' M' v.jť'ch'
,ildni.. 689; 3' ',l. Pačď 684; 4. B.
R'z 632 (ob. chocéň); 5. P' Bohdtý,
ahfudih 517 ot' - sÓutěži|o 9 hod.lóíú'
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|{ElíoR|ÁL o ňAGHA A K. sEtTLA
u9pořód.l LMK Dvů. Krllové n. L.
ý ^.d.|1 24' záí1. soutčž Eěl! dob.ou
org.ni&čnl i 'po.tovnl úrov.ňj léo.l. !.

vÝsLEDKY
yě||on1 A-2: |' o' Š.di!Ý' Dvl)r Kr'

857;2. L. Kuba, P..lE 7 - 8.Ej 3. L.
Koh]l.et' Kolln 8.lo; 4' v' Antoš, Rycb-
nov o' Kn' 81ój 5. K' Posplšil, Pefu ó
8ló fi' - soutěžilo 9l modelářú.

Mo.lelt w.k.frld: l J. Pilour, P&rp
5 - ablolutnl vltěz soutěŽe 8ó5; 2' M.
Rohl€í.' PEhá 7 - 842j 3' M. vondrát'
Libqec 812i 4. M. Urbú, Most 808;
5. M' No!Ý' Teplic. 798 vt' - soutěži|o

Moro|@é fuodel': r' v. Hái.t' Prab.
8l0j 2. v' Bouchál, llrld.c Kr' 755;3. v'
zálskýl JičIn 7l]; 4. M. Hfubý' Pr.b.5
702; 5. P' voboiil' D!ú. Králďé 693 t't. -
soutěŽi]o 14 ňodetářú' -hd-

"x% 
ŽEHiovIcE"

Tradíčn| šoutě, o. !,|nnlch A-1 p|Ó
juniory d a nod.k.h lvah.f.l.l pto I. aýh.
|řtd/ B,ořódal LMR KM.na. z.h|o.
ti. o i..l,li 17, zó|l. Řatiukh byl '' cin-
buřa, lýo|t' hoňí'ař.fr F' volýa' Počút:
jadÓ' afu l-4 n|.t' t.p|ota 30 rc'

vÝsLEDKY
y.|ron. A-|| 1. M' P.|ešLa' K. z.h|Ňi-

@444;2.1. H,ňI' sl.nj 419;3. A. slobo.
íla (dl.),KladnÓ415;4' M' Douía, K, za
h/@n.412;5' 1' Po|pel, slaný 405 .t.
soutěži|o 30 nÓd.lóřn'

Mo.l.ly wateneld: l' n,. Lrróa'' fi,í
900; 3. F' D,ořóh 895; 3. M, P.tďha879
(obd K.2.ht@i..); 4. B. D!o,hý, Plaň
858;5. M. Rohl.na, Praha 7 - 8m lL -
soutě'ilo 12 úó.l.lářn' -poř.



zn.k* v L|uhl' Ld'ž 91i zó.adl |'6n rŽL4 4
Kňfuhc n zóéóli 4n0|a!4| dd s.do|ď'th ('chá
,o ňo.kh) d|á||1' Mthan|h Dfá|l| (. |ifu) ao'k|
bfuOId n q'rÓnn' ,|óh.. 'lo d do4 aod.l'

tďnÓsli isou přlčjny toho i jiné ! ioudlE.'
ž. tr.hké lcr..komod.ltřsté *kc. by sé
llm E.ly zBbý!!t, dolod jc čssl - LétElo
3c !.ňoŽř.im. n. i.dnotíé p.liýo' jcdno.
drátoý. řIz.nI Eě|i P.ch' Pctf ! Kl.mm'
Motory . vrtulc uvádlmc v áýolkách

v t!'ttá.h !c pGrMl o přc}v.p.nl
vItěz M8ňÁ!.b j.hož nový motor am.té&
3lé koNtruke o obilhu 400 ccň i. jisrě
3cho!.n i.Št. po&l.tíč 'ý'šit rychlolt

VýSLEDKY - tř. !'5 ccol l' P.ch z'
0@4, 201 tm/h (MWS 2,5 R/58 z
144l2lo_no); 2' slaďý J. 0@2' 200
lm/h (MWS 2,5R158 E L4812ro)i
3. z.ročil M' 06-óó' l77 Lm/h (Mws
2,5Rl5a a145l2Lo)' 4. P.É I. ll-107,
l7ó km/h (MWs 2,5R r, !40l2oo),
6. Burd! s. oG.4ó, 16l tm/h (MWs
2'5R]5a s |451200). - Přihlát6o 8,
bod!@no 7 zÁvod'tlkú.

Tř .5.cn '  l .  Tcsď J .  oG55'  2 l5
kn/h (MVVS 5R o 180/240)i 2. KoltL.
B' oÉoJ 2ll |ň/h (ia.ko Tcaař) j 3. Jt-
n{t J' 0ó-5l' 2oa kn/h (i.ko T$ď);
.. ošm..s K. 0ó-233, 203 tm/h (,.to
Tc$ř)j 5' sub.t L' ll-43 ' l95 l@/h
(Mws 5R o l72l240)' - Přihláš4o 1l'
hodn@no 8 ávodnikú'

Tř. l0 c.ó. 1. Burd. s' oHó' 220
l.fr/h (vbsbr 6oó| a 2|0l2ao-,n)'
2. Drštičtr v' 06.48' 209 kň/h (vla3t.l
motor. o 210/28G'30o); l. Kl.m Q.
ll-15, l9o km/h (Mc Coy R. H. o
2lol30o)j 4. Msr}Éš J. 06.79, l8ó km/h
(Mws 5,óB' o 180/270)' . PřihlÁš6o

Tr}t}y: l. Maň&.k o. 06-12|' 2|6
kn/h (vlŇtót not.); 2. oúrtlcr J' l1-1ó'
2l4 tn/b (Iitňo); 3. závld. M' ll-08,
2l3 km/h (Dy!ai.t R.H'); 4. U.bÚ }.
03-57' 210 km/h (Dynajeo; 6. Tďtř L.
(prcxy Bu!d.) oG5,, 20ó tm/h (IJlmo).
- Přihláš.no ó ávodnl&ú.

v .*rebetl u. prcboiovalo 5 8ourěžl-
clcb t př.dvcd6l ínájďé s.'(.w AMA
součt.m Md ló00 b. zc dvou l.tú podl.
3.3t.ry FAI. RŤrc26tÚti Bďtoš . Tm.
k. čclo pořaď vla9tnl viDou n.ohrozili'
kd}'ž přij.li pozdč . dott.li z pRý glart

nulu. Přcdved.né Eod€ly byly většinou
nomiltú kolcepcc se vzllakovýňi klap.
kaňi' převládaly motory Mws 5'6' Létali
s lini též noÚ ňiýr a vic€mi3tÍ Íepubli-
ky, oba s vrtulemi . 250/100, i{odcLy
jsou většilou zDámé z LM' některé nové

VYSLEDKY. !. Góbriš J' oHr'
2198;2. Óá!i l' oó-1o5, 2018] 3. chalupt
A' 06-133, t9ó8j 4. Koňúrta J' 0@ó,
l895j 5. sedlák L' 08-21' u91 bodů. -
Přihláš€no ló, ho.trro. €lo 13 soutěžicich.
výsledky ,sou soúčrem l €pštho letu pÓdl €
FÁI . lctu podl. AMA.

v ýmech !k mluvit o poktoku jak
v model.ch' ta& vc včtšl r'yronúosti Ýý-
konů Á bojovnosti' Ncjvtce zlujalo vyrcv-
nané f!ále' l.d. zlst.li mistovský ti$l
Kl.!M-Gú.der 3 noÚn celoláĎináto.
vým modclem' j.nž É pokŘčovánim
(m.n.i a l.h.|) ,,sko.pionď.z t'lvt 4/ól'
DalšI dva týmy létaly s loÚni nod.lyt
podobnými vl!ěmému modclu z lofukého
Ms (votýpkúv viŽ LM 10/6l)' Lz€ dopo.
.u.it tlubům, aby vělovaly této k4regolii

VÝSLEDKY -6!Ál.! l. Kl.mm-Giií-
'.. |1-|5' 542"; 2. votýpka.Komůrk.
0647' 5,46" \ l. D.Á'ek'Trnka lr-r3'
6 2t"- Přihlášcno ?' hodnoceno 6 týmú.
N.jlcpšlho času 5 00" docuili DrÁ'ck.Trn.

souboi (.oEb.l) soustřcdujc zÁjcm
obcangtw j.štč vlcc než týňy t u.čitč j €
to ktBori.' kt.td si Žaslouž' phou Pozor'
nost l můžc íám spoÍtohě i plop!3ďně
hod!ě prospět' za ncdoř.šclou véc Pokl..
dÁh. dobrý nodcl s co D.,m.!šl pBcĎGtl
(plástické hnotyt)' i.n, by pomohl zl6t.t
d.sltky E ýovky mlddých ,'bo,oElků.1
Tlk zlskÁE. dorost i pro ákÍobacii.

v Košiclch připr.vilo celtcm 12 sout..
'lclch v $lboji celou sérii Ď.plnavých
ot!n'ikú' Mistrovský titul ŽiskAl zqslou-
ž.í. L' FuEl'i.nž st.jně jatodfuhý cudók
á tř.ti DroŽd ukÁŽ!| žc Jihomo.avs&ý koj
Dá v toňto oboru zĎačný nÁskok.

Mal.ty byly piljcňĎým př.kvapcnlm,
jc' ňólokdo oč.káv.l. vědin. z .cllcn
25 ioutě,lc|ch pochoPila z{mčr tvlt.cú
nových nórodnl.h plopozic a Př.dvcdl.
p.kn. pqtsv.né mod.ly, 3 nimi' ňnozi
dov.dou i ďušn. lét . Potrckcm ie i to,
žc kon*rútéři z.člnd| většinou montovat
výkoní.jšl mÓtory obs' 5 ccm nlsto diF
věišlch dvaapúIch .ož zlTšujc spol.hli-
vost při íartu a za l.tu' ilkoŽ i obŘtíost.
sou.lč podl. l.lošnlch m.zinálodllch Žku.
š.noltl z B.Igi., mÁmc Ý této kat.Bolii
v přlklch let.ch rcálnou naději na svěrcrý
priňÁt' ndstríouJi ňodeláii Ý. vývoii
l doká'.meJi také tryškolit sbor kýáut.
ni.h rozhodťlch Dro domÁcl soud'c'

VÝSLEDKY:. l. Halck v' o5-7o
, ' c . l04 . .  lo l5 ;  2 .  Ju i lč.k  M.0H0
j,Msrtinryd. S-4" 964; 3. Svoboda A,
0l.06 ''Avro Me.hcat.r.. 958;4. Naý.á.
til A. 07-tO0 ,,Aincobra" 929,5 j 5, Kutlk
F.' 05-18ó..c-l04.. 92? bodů.

DRUŽSTVA KRAJÚ: l' Jihomorav.
3ký (0ó) l76;2. stř.dďcstý (01) 82;3' vý.
chodď.ský (05) 59; 4'_5. P.'ha'město
(1l) á scv.ťomoovský (07) 43;6. s.vcro.
čšký (04) 38' 7' vý.hodoďov.nský (lo)
34j 8' záPadosl@.nský (0q 2'\ 9. zá.
Pgdďcský (3) 5j l0. středo6]ov.nský (09)

. 4; 11. ]ihoč.ský kaj (02) 0 bodú. - Knj.
ská přblušlosr účastnlkú j. parmá z čIsel

T.xt J' sMoLA, snínky auto.,
J. HRADEK a I, PETR

x oBRÁzI(oM: Prc í.doí.t.k mI'r. 'th.
[řrdut,.í něb r mlňrú. x d.l.|É 6on.lúm

. I|. fučď} vodčÚ8té eutěžCl
kÉi 02' poř.dll ov sv@mu stŘloDic
(v' P.ýck' P' che]čického 174,vodňany)'
vodňany' hiišt. Dynam 5' ll' lgóli
.l!ob.ci.' ň.x.ty'.oňb.t.

. ,'l. váíočúí .outěžll' knj 0|l
DoiádA LMK K. z.hrcvic. (R' ČlŽck.

3. 12.196l; Ýětto!ě A-l plo iudory.

sEvEíANÉ MEzINÁBoDNĚ
('h) z,čó,k.fr ,óřl b,Ic Úh,|.ěněnd

Pfr,|! ' ?Ián@af' sl|í. 'outěžI @.|'hý.h
nód' kž přifudd ?ř.ýěrlčbé ahk'to,
š9'rlhjň t.pre,éntdf||,ú' MifuÓ nt '.
,úťBt,ili Dón@é' Fin@. 4 No|@é.

Pořó.lojkí !ýétlsh' cd"hlub ?ři,nvil
dob|é poíInl,k, noýě ý,bdoa4nou dróhou
'é d,ěna asJal|@!ňí Ltlh! o .hťaj@é

sPaúovnl olsl.dk, 'outěž. jsau ?odl.
n..iňd|ÓdnlhÓ ňěíhhd ptr,n&n., a'jňa
!ýko" RÓs.lund!, r'fl..h'

TÝMv: 1. Roýluhd' Šo.d!hó 4'39'';
2. Maiin.!|., Š.édsho 6,29,,;3' suid.lL

RyCHLosTNI 25 dn: 1. Bió|h,
Š..dlho 169; 2' Íddlhdilin4Í, Fin'ho 169;
3. KEllbdt. Sta.t'ko 154 knlh.

AkRoIiAcI E : !' von seP.baden' Š.!d.
šho 2197;2. Hanýn,DáBhr 2128i 3'su"-

coMBAT: 1' Nihlon' 2' E|íhýon - obc

DRUŽSTVA: |' své.t'ho 3; 2' FiBko
8! 3. Dánsho 15' 4. NÓ/'ko 2l b' -

Pro LM ch' sódcrb.r3' svédgro

BRAIINÝ DEN
vB voDŇANEcH

rý R/c úoro'. Řod.l.
v .lob!ó r..mlc. í.bI.| n.t.d.llÉ|'é výrru
. tsmíq r. 'třÁc.I... r m.ř ndo|tr bí.
r..Jr..... zn|š.ný R' s.uě.r vl.r n.d.I i.ri.
'ř.d zlronÁ.nin br.m.ho odPol.dí. 'rl.'|t
dtry Fho!ďó Doňo.l tv.t.!ňďllý.h mod
't.tú. Nov|r*og í. I..ol'lm břrnném .ló! byro
'..lř'ďr Erlr.I.! v r.ro ě.r.| '

od 'iÍ.|oÝ..|lD ..úol! ávoú p.n.ulríú
. Ýl.lr.ň|' '|.. urr'Ly výďtru rynolo.n'

l.... . p.!..uď..' G..lt 'rc.!.m ď.rríi
..rro}.n F 4Ó..l.'ýn
uroúól|l' byl..lý '.o.!.m dotř. 'ř|'nv.!.
PoÚřál|l ro dlvt.|t .rod. '.n, h ř ,|ch ru

mov.l tl to t.-

Po ..]toru drcu El.dýGh P.qfutr.t.rq
' nr.r'' |.dí. u b&fuí.íu Ýyp!áv.r. o *Ťch
'Á'|tclcb' db.cl mohutíým 'orl.!t..E oc.nll
!í.!.é pá.l.nl d.bích P.n|ul|íú !. ''rru'1

c|E v|c. lud. v o.rl ř.íub'tc. lrrovýcb
rokrdvú '*o zo Pn'j\ oÁirx vodá.í'|
r.fut|út sr'rto!t.. .@lu . ov sv.[lmu.
dú rychl.,l .. rcz|lřI . Prch|oubl b.ló..l

.rm! d.lrl čt.uy. . 'ů íiltvtG nové rv.ý

.lBoýc. c ú|?
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sPoRTolNÍ ČLI,N,,EVINRUDE"
Tlto .t..úč.l@ó hdh.ta' i.jlž ',,d.k jsfu nd 'kot.rhý ?řiBli

o LM 8]6l ' o?ruý.lu z.jlňá lnÓký ok|uh hod.lář,' jah ifu zjntili
' jéjkh dopiln' Přínó,n. t.íb 'l|b.ný pod|obný ltno.b"l a|.nres.

POPIS STAVBY

Tlu? st.vlň. dn.ň Ý'húru na Íol. ncbo širŠln p.kn.' NdpÚ.
si na ýlv.bnl pl{n Přip.!dm. dvě lišry 5 x5' K nim p |epu.
jcmc PřcpÁžty. pad lodi z př.kližty d. 5 tom gouča&ě 3 buko.
vými n$nlky mororcvého lož.' P3| vklžlm. zbýv.ilcl dv! po.
dél'lky 5x5 a !tř.dtú Podélnlk 5xlo; po zaschrurl Podélnily
opncuj.mc do úk@u a Přil.plmc potah d'a Ž přeHjŽty
tl.0'8-1 tM. T.pNc nyú 3.jmoc koltru lodě 2 prkír.

z.lcplm. trobku náhonu r přil.plm. bo.die (př.ružtÁ bude
Íút uě! l.t napřlč k $. trupul)' N!ko!.c přil.jlžlň€ pomocné
Př.p.žky paluby 6 dulalovou tsbtu. !.lubu potÁhn.ňc bqď
.lýč@ kwy př.kližky Gměr |.t ! d.l.íi př.kližky budou goubčžné
' o8ou) n.bo udělám. pot.h Fluby z lišt 4x 8.

Lodnl 'rcub ýýÍ|ihn.ň. . 1 lm oc.|ového plc.hu| Ýsun.oe
jei do nábojc z ftbky o 6/2 tM' piipójlmc mold . lařlŽneÍne
ávit M3' P.k Př.točIm.Pl}nul.listylmčrcmod !tř.du po.tl. dsné.
ho ltoupánl 6 z.proflujcnc. Motďu z1včsného 'notoru uděláe.
2. ď.va . přil.pÍm. ii k !ýtužnéĎu pl.chu.

Kry| ''Íož 3 ccluloidovÍmi š lky. pslubDl d.lkou j. n8uno.
vgt.lný. zhotovlmc j.i vc.lku ž ''b.dničkové.. bally (od kokosové
mouč|y) n.bo ' llpy' M.zi št|tky jc otvo! 3 chlaďcImi '.luzi€mi,
ltcré udčlóm. z př.k|ižky' K.'1 vpřcdu mlun.mc n. kollt
6 Ýzldu u$ř.dlm. pomocnými čcpy - viz ř.z D-D n. !ýtrcgc.

J,,da' Mod.| ňůžc jéŽďt bud volně n.bo ilko upoutsný.
v plvnlm přIpadč gtEči pro 50 m tld nádrž .si m 3 ..m p.uv!'
v d.uhém připadč u.lělám. nádrž včtšl' tsi o ob.hu 40 cm'

P|o|aryp Po?iÓlo"éha }hÓdelu',Evinrud!Í ?Óýalil ?o!!k Bankfuba
h|ilrhu ?ružský hlod.léí I-húi

Moto.3poušdmc bud protáč.nlm sctÚačnlku ntou D.bo po.
mocl prcváz|.u' Dasun.mc k$'t a model vypoušdmc ! Íú!Dýň

aude-li čluí běhcm jtz.ly zatáč.t & icdré stÍanč,ziejmč jlie !.
při 3t!Ýbč dolustili ncpřelnosti' cbybu naprávjt.' jsdižc t'.lola.
ďtc.. smělově model ÍÚmým natočc'Ínr och.lué bc.Iy lod!ího
šrcubu - podobně jáko ko!ňidlem. '' BÁITLER

MoDELÁŘÚM' kt €ři j9ou čloy sv.z.rmu t chtčil modcl
hncd $avět' poskytnc . €dakc. b.zPl''nou ,lužbu' B.Žplstno!
v ton' ž. z obou zňcnlených výkr.9ú Ú.dcn lorÍútu A-l á druhý
A-2) dám. Žhotovit pleoqEické lopic v. 3l.ut.čné velikosti
s zášlcm. ié poštou' Poiizovacl ccna icdné soupÉ'" ýýl. €sú jc
4'60 Kčs, obll a poštovDé jsou započItány' Plsír. přcd.m pošt.
poukÁzkou na pťnjz. typu 'jc.. no.dlca!: R.dsk!. LM' Lubhň.
!|.á 57' Pnh. 2' Dozádu ná poukÁztu n.pištc HŮLKovÝM

2ó0 rsrBcxt ^{opsr.Án
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plsmcm ještě iédDou svou úpl.ou ad!.su. Neposllejté vlcé peáěz íě, béz vážné př1činy od.ďá!ú !Ťk!bu a.zd!žuj@.; ÝíE., Ž. ía
e výkEsy' do 'Třizelú leufychlte - náopák' protoŽe úus1ňe íěj č.ldté. objednávky výkr.su .EVINRUDE.. přijtEúo.
piéplat.k Wc.d vyřIzeol týá H týdnů. Nereklúljte Žbytcč. do 3o. listÓpldu 196r. Později doš|é nqař!ďEé.
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Mode|áři na počest Dne čs. armády
L.t.ět, nod.lóři i D4 čl. aňódy ?řipÓÚněIí bfz,. vzhkttd

k něňu ýř.]ožili i |.nía ,,v.lhé clnr Pruh! ,óW.h fradel,'. až
fu 28. řijB' ab' jín n.k,li.te.|a účB|. Na ýhů.i o.Ibófu KA pío.
j..Inali p|og|ú ailt@, 7' řiaa ! Paňu 7ulia Flč|kd a dd iatÓ
pfopaazě bóní na strah@ě' hde ňělc bj,| ?ř.daede@ Eoř@o.a
naha!' a*rcboci. i fuubrj - @lh.d 30 frinú'

Pah ?řillo na|liI.,| ňod.Ióřshého llnu !. vÍchlabi l řadÓu úo-
d.Iú, j.ž '. qfj do u|,nau !'na,, |rčitě !|ó|| d..' hodeldři
z V|.hlob, 4.b,Ii , sobo|u z,bn'' v. vt.h|abt zúltal, safuozř.jňě

V 'Óbofu rdě.In|h KA hanuil' co děIa| . ž. k nu|fu il' A |ah
jfu. i.]i. V P.|hu kuhtr d rdd.chu poÍuh@al !i||' úial z. nL
1i.. Ii d a,nael j. dÓ aždkhu. P|oýot'' ! nichž něla bj, no.tť
léř'hó o's|aoa, fub,U aolné' cú htěl t'chlé' pořa.la ia ř..fuelsfui
ý ,rctah@ala' Nahoié. b,lo tÓ,hodnu|o, ž. úod.I' budou a ?aoi
lón! ',ol,,Ih. ,.nhu' @šd je tř.ba prc't.ř, upt@ít. co oše.hno
nod.lóři nqlohó,i! za.haílhu,ž '.Klchu orunž@al' 1ó jsh
'. |t@ědě|' ž. pn.odně !,dwdý čd! pto !,,|o{pehi hodelóřú na
s|rah@ě '. ýbřadj. nd 7 ňínut čhtého ě4!' j.l j'eú to hldli| na
str,h@' h.l. té@a|i' v Patb 'ann již ,ó!štč.a\.i pfohl|,eli
40 fuod.b okch ha|.gotil i ňo.l.b .k.4Řúené.,,- lodičha|n'
V.ě4 únaaa lkd.ilc'

V nal.li nr luňžl jdn!)' .h]adn! dďllh. Manž.lha jd tah
ptrhÓdila: ''7aLo v,tl'ch,' ht,Ž uň.ju ohnd, a il'ab'ch 'ahnal
,u př.íl|uct'' ýbral hd hona a rel z.|h 'lan|dž 10xl0 ň'
snad ,.d ý ?Óča'| unÓldk ( kkal hn i ) a P.t nébnd. na'/@oad| '
.o j'.n .Ln.dbal. A1. kd.iah - pn.lÓ i Ódpohdňé na Ho|!vi"
'a.lhonod.l.' , nó Bdltoš. a Tr"*u. v. 14 '45 h. ?a|dubíčt' hÓ|ornú
j.rú n.b'|i oba nali a].tÓb.|. žkou!.]i ňo|ot,. v ,otódku' Mote
fbt. kon.čně o 15'07 h' nBtÓu?ilí' Po,žho|iha hiňu|d.h jld
ýiděl obd hodélóř. 3 rcpottétshé kabin,, a hd'|éh .l.š|i ap|o'tř..l
fubn',ú. R.pot|h tkl, pfo'ož. fi4 hřiki ?ř.ýě P|o|i č,l@édu
p?q|afru' li j.,|ě poha@ali Lo/la6' Kon.čně a l5'l5 h, uj.li na
}loéhu ňotoi'r.. Mo.l.Ióří, j.jiéhŽ hoňbin.z'' hoÍ!.l, a ba|ai.
nufuě io,Í.boval' Šu!ónu, oÍlazdaně č.halí. Ba o! ' btÓÚd,
j.nž ňl.|ěIcI ponoq|hl' t b,li ola|ř.ti olann| ochřÓnnÓu af|!Óu

#,M

tutý' Ah co Jiřl T Ia? - Pohkd na ?aldubi.hé ýó,atfr@k|úě
! 'uh,nhóch ho 'ahřloal asi s|ab.! o hi,4|u po,.lěji' n.ž hěli 'kd.
čn' nodeláři ,ači,dli' Bd oš|,. Úo.!.] óds|a|,@a] 4 epÓftt|
hlósi|: ''|ediná .lis.ipl|,d , I.kchj.h !P.|ú' hk|oa l.. qř.dvda.t
g nalých |ros|otéch i 3o |ohhně a.přkfii.ý.h p@ělňrýdch
,odfi|n.k. ' ' Ak 2. b' ba|i zc t.h a.přizni.'éh I Aw - ah ! lM
ohaňžihu tozflah|á bd|.|i. ř.hla .Ios| o TÚk. ýž n.odýanoýal'

ob.cds,9u b,la snu,.. jasnó a dlouh!fr Po 4k4 odň'nilo
Óba, í kd'ž u Tdh' ,|,!|a1Ó i.n pii dob|. .lilí

yéčqř.Ú nňohlMut. M.zi hýchán|n j'En duna|' jak ,ř$tě
zohe.il l4ho!.nu pÓčo',' snad bařók]it i Pa.a' poctíaě ,clévat

A róno hd !.,/.budíl do '|!n.č,|ho dn.'
A' KURKÁ' }'tjský in'trútor

zÁvĚsNou vÁHU
(vp) srártovácl 'ňůrá pÍo včtroně A-2

má podlc přcdpisú FAl 3né* t.h 5 k8,
@Ž 3. d1 změřit závěsou PNžiIoÝou

vÁhou (ňjnclř.m), kt.!ó D.nl v'.ly Po

oFúhFti !i !'l.t dvě trubly l . 2 -
viz 6b.Áz.l - ti.ré lz. do..b. é!n. a!u.
nout a oc.lorcu pružinu 3, múž.rc !i
3íaóao zhotovit podobíou váhu. v tlust|I
rrubc. ic n.v|él.n!l lšouž.t 4' za krcý !.
váhe drž| a árcv.ň j. n. něm připďnčM
sDojta 5' dJžl.l Jpi.tlovÓ! pru'inu' Tďčl
rubkou i. podobí. prcvlékĎut 'tv.sý

T.nto .mrtéBky zbotov.ný minclt
oc.jchui.m. t.lj ž. z.v&ln. áÝ.'r 5 kg
a oasčIn. kolď dotol! |etonolou t{ts
vou íúho, kAm.ž 3. při plol.,.rl pru'iny
dost.n. víčjšl tnbta' P.vnolt šňůry s
měíI při rczvinud elé délky '0 m.trů
a njloli jo koustu lňůry, j'k .. pti n..
t!ďých rcu!čž|ch Júvá'

Námět: Mod.lleé!

TŘlLIsToU VRTULI

MoNrÁŽ oDToKolú LIšTY
(ýp) U rcokých Plofrl'l ktldb 3 @*nlch

ploch Ý.'ztužui.m. 3pojcĎl ž.b.r ! odto.
tďou lištou trcjúh.lnlkoýými výkližty
b.ky' správné ýkuž.tú tčchto vložc& je

@:-*

@=*'*

@'=*-*'

oaačeo na připoi.néD ob.Ázku !!sm.ny
A' B' c. zpúsob' oa!čený plMen.m D'
j. špatĎý á zpÚsobuje, ž. potal' v těchto
Íústech se prcn{šl 3 ýďhonl'

Náň&: Modé]lezés

(pi) Třllistou vnuli
pro @kctu j. vhodné
stlžit Ž nětoli|q vB.
t.v ď.vs' obr{z.k uk..
zu'c' ilk tújl být v t..
kovém přlpqdě Btla
př.lož@y'.by s. do!Á!Úo

NÁňét: A@modďď

lrycHYlovÁl\'Í sMĚRo!ÉHo
KORMIDLI\

(vp) Na obráztu je;.d6 z mnohr zpú.
lobů ovládánl směÍovébo &o!Didr.. Ple-
.hoÝ{ Páčt! při vl.&u větloDě lňuou

2ó2 Lsrpcrv ^aopsI-Án



-xíffi
k z!rážc. . modet ačíc v kloúavém l.tu
korjžit' NÁm&| Aclomod.ll.r

e  CO a  I (DD koup i .  .  .

přid.žuje tomiďo v přrmém !EčN. J!t-
ailc se vlečná šňfuá Ýrtsn.tDc z háčnu'
komiďo s. rabÚ 8úičky wcbýu až

PoilrÁEÁilE sr
KUP ó N L.t..kého ňodó|Ál.||/ót

Mbo .5 ň' d. Kďl, zulÓÝó' r' Šumý.!t . .3 Hlg.
.j Ďv ňčbo jlný 1009' qbrvovré' v, RB .'

lÝMEN^
,r.6'ú0óo10r r l.FblovÓu Dilno|ou + '2m
n.LD.r od zlDrl.k '| íoiúDrr{t PionÝr á notor
vlovÚ '. s' BrŽr' vdic. 545 . .|5 Auto!Ún. -
fotolFrÁl Pionýr l br.hou u ň

.. Nový ňdo! Koí.tr ' eú zi íový zťi!. n.bo
r90 K&. i. Pir.r,

krlluron 'ó70, TÁbdt . .l7 cl
(l re) zr dvr dd.
o' R!hď' r.ho!R RA 'c4, o' Bbnlko.,|aMolÓr

L' stud.Dý' xtoí l3r' o' zd& n. so' . 40 L.ll.
jl.1olr.ty v eóé 5'o iŽ {0 (e zr mnzbtoový

oc.lovÁ l.nt! pocInovaná Ď. upoutánl
létajlclch mÓd€lů, drakú' vyráb'm. v p.ú.
mčr.ch od 0'3 do 0.5mm' Dodávám.
v potř.bných dél{.h, v'!utá ía c]vtá.h.
ccú z. 10o m Kčs 72,_ ']- ob!l. LVDI'
p!o.l.,!c zttnÁ q Pr.hs 2.

prij lm.č T.ó0 !.bo lolpnvu Mvvs pó R/cj

ký nob! MK tó
(' ' 'ccm) '. mÓlÓl Anr' rjho' FÍo. 2'' cm

l-{:bě lÚ.nlk . 62 Nový dd' n
t'3 em | !!ull ' 'al iv.m Zr výkonňý cdobrlDvý
nÚdd ú Nnu vrk.fi. l.j n.bd (buýc d'HiÝď.

2' Joní' L.njnov8 ó9,
l ioo a !3 NoW moror Ab. x-r 2,47.n + 50
r'cb0 hpÓnlrtho pÓlúovťho pon|lu 2r nový molor
Mws 2J D n.bo!v.brá ]!l.ch 2

RÚzNÉ

'. soldNh sÝÓbodr Ž (|ádí. d.luj. vl.ň '.
hn.om o slomrl..tu tnku T.r{ & LM 9/ól'
'. n.moi. '.dnÓ iv. o'l'ovldÍ r zsll8i výLrc|ý'

. Plip6vI výmbnl výkE!prcn.k
.$s{hÁctihlý 'oh|ý noddA.. lihklfu[' 'i che
doDi'Úvlt$ Í.!ěíiiínch|'''.(n n.bodévt.km
t ČssR' ̂ dr.u: \í]oiloÝk.vkl|!w'o*.hÓ*k!'
'r. Jrri.nlÚ Rod.lír ' Dow ' BEozów, *oj' RÍL

sděl!..df..yt J' K.pan.' ' 7 z KrnoÝ!;
M. H.lštýn Ž ostravyi ]' Fic6c z Č.
Euděiovi.; K. Novák z Tcplic Lj J' Tóů
ž Mlr.im - všicb pláD Ákrobát'

I(Nr I P|to vÁs
v n.tl.d .lÍvl N.r. voillo kÓnl.ně !y!r

d|oubo oé.LÁv|nl tíih! vÁclrv. Nh..|r vot.n.
.Ú |..tdl.' DIIÓ 'Ďr..ovr.a n| zókl.d. dloubo
rhrcm.,.|ovrň.ho Ňt.'iÁlu, FdAv. Ú..l.ny pl..
H.d tv.tdvéhÓ !ývon !oilnIlého l.l.c'b "d 

j.ho
Do.filr v lEl lol9 'r po tru nŘnkh E.klivnkh

.élýň dll.; n.i.n v m|l' |l. i v. !věbv. odbÚln.
lh.6t!l.. cknÍ e u kznÁml l vnuj.n nlhr.

í$o' nrhoinlho i
l.rd.l sýÚ.k.ho
Fl.no.. IdIj.. cilkoío!.n*!' Pol.ts hDonlk\
Sva&k.. drBch Enlr rznAnl e i ! lidhi, ktcrl
l.t.lou i.chni|u vylvÁt.li l uvAdéli ť livot -
t Lmlrurléry' pi|o9, I l.ikh otudy' ú!p..hy
i n! .a Xnihu
zrchycu,lcÍ i.krkt
.utor p{... ve. ltdrl tt,6o xar,

vdi.n*{ tcbnjký l.hdá
ňúl.dÍ.lí !'rb díh{ qdlnI lbdmlku sou.
dobr vo'.!.r. r..nn|L.l k.rý DodlvÁ 'řchl.d
o .@.ru.n ntvÚ 4od.rúch bojÓlýcb 'roledlú'
sboinll. j. rczdél.n do p&i čA.tl' Pďnl .ful j.
v.novrn. bd.ň..n.qn r i.iInu vJ!'d v. ťo'.n-
ÍvÍ' druhA i.dnotlivýn 'É*r.dkón bojoýé kch.
íiký ýou mÍbo ldi'kr . lk r. zrbýt. Echnttýn

nÁÍo}nicNr' Pr.d'ol.dn'
.rí knihy ÉdEbné rczcbkA novinl.y v l..ctv!
. Drodvzduh{ obŘně r z.vlr i
.I.r.Énic' Írdiobrr.i . |y6.ň.lie. vtz. Ýý!.x

Mj]ďnlxdm dobrdrurn.

ÝyprÁ!'l tohplikovúý d.GrdvDl pdbě}! i.ho' dé'

D}.lupnId.b D.|ovm.bo zbdI rúil' výUtk

. LEPIDLo UMAcoL' Ýhodné pro
íp.ciál Prdce 3 !árď!Bd n! pcvnot
spljenl' j. k dost{ít ý kj|ogmovém ba-
lent v prodcjnócb ',Domá.I ďlna.. v. vět-
ších hčgt.ch. RoEo..oné Umacolu jc l..
pidlo Epoxy 1200, kt.ré jc k doltÁn1škorc
Ýšud.' tde Ý..lou ba.!a t laky. - Tyto
prcdcjny vedou též noÚálnl acctonové
l.lidlo v pl.chÓvtÁ.h l l(8.

(upozornil I. M.íln.b Lovogic.)

o DYHU shánčil mnoŽI mď.láři z.iméM
n. 'cbre bczňoto|oýý.h mod.l|t (např.
Hoť'norf toNtfulc.). o!8!ni'ac. sv!z.
rmu . nodclÁřské tluby (nikoli j.dnot.
livci) nohou dýhu objcdnat v Dýhlmách
n' p', zÁvod orcl o2l v KMlup.ch n. \'lt'
vy.Ábi s. tm dýh. lipovt tl. 0'8 tM E
topolo!'Á tl' l,2. lJ8 lm'

(Uporomil I. M!!dnek)

. KRYSTALY Do vYsíLAČŮ plo iá.
diem řlzcí. Íno.tcly na 21t2 MHz můž.
žll.oupit ! zlslat zd úhndu Úloh L.t.ďe
mod.lářlký klub H!id.. K!áIďé' c.ne 2.
kug bud. přibli'úě ó7'- K&. záj.mci
ňohou p9.l ru !.l.car íunkciooář. }'lubu:
líž. J. Lnčničk., Uplkov! 40' Hrád.c
K!Áloýé lx'

(Upozo.nil LiÍK)

. PRdNKA í. staýbu vBw.ný.h lod.
nlch tNpů i iiných vě.I zl3kát.lMě . ý.
vcllÉm výběru z b.dničet, kl.cl . us.t od
ovoce a z.l.niny Ý. lp.ciálnlch Ý.tšlch
prodejúch těchto potnvin. Jd. hllyĎě
o obaly z do!'ážcného ovoc. ! Ž.l.niny
z M.dáBta . Bulhárgt.. Prkéí}! i,ou
měk!.á i tÝrdá' různých rončrů, Ýětšinou
nold ! .!stá' Kupt. 3i i. t.d v scŽóně do

'.d.n kuDóĎ i. poÚkl,}ou b. o |iénl o.í.sčíl o
eIbu l0 dov (6|íÓ pÓpLttu a uv.ř.j'ěnI.) Do
@eu |b p.ltl i 9drc*'dslo lbd iúd jldnÓ íoýd'
NEUVEREJNIME dhád "n|, k němu' n.nou !ri.

PozoR. Pl.{ j.n kupóny ll/ól

PRODEI

. l No!ý d.t' mÓlor T.Íun Rr.mt II ' Ďý|' víulÍ
2.3ooKč|' v' zrkký,PodČ.řÓÝkÓuó9i' Jidn' .

:i ]0o K6' z' Šhďb' P.foi|d !. s| 3e .

ur lo; Dérvé Írojl.ý | 'K&. v. sulin.nko'
t.bldr.. n. N. . . so"priw

rcua.'r Přii|mr& | q|[|e Bl[ zr 2o'Rft'
]' F.n' PÚlt.dd ózr. Dlblr. u Pnhv. 6 ÁI''
U.mrd.l . ňooen (Úm.!r 5l rychloÍnl ' molo.
r.ň vluvrn 5;nolry Bu|.Fóg 2'r'.30' Nv 2l

s.v.rntrrr ,  t{4}/rr ,
Pnhlsporirov a

zr Brl.u. ^' sikÓn'
Mory u Jrblunlovr

lv/5tr a 3 Moror vhry.n 2,5 ' l8a xr'. r.
' Ú v r l v . 0 M o t o n '

M, vypl.l, J.Bm.nkovr 59, Pi.rcv a r0 N.rG
uri'ý erii|ň|. Mws a ?50 K.
i4hvllolr ro, Phrcv . rr Mor6! Mlvs 2.5 D
a l90Xé|' J. K'.u' Upie 39l . ll ÚIlnou
í.v.b'nci { t.n'n.Ótov.ho D.iitni! z| '3o K.'.
Mtdx, Lip'nv 29 . rl v.dr. i..hnih nl{d.ži

sÝibiíltého ?92' Kldno o

sNB4' Pnhr.vdovic! . 16 Roén'|ý '9.ó*'9'ó
s|nl Rvbtll.ÓÝi 59' Prrhr.

v*oýi.. . r. U-Doloh.t.tu ! ňolokn r.bo

2' x6 n.bo l]měníň z poh' 'n{'i'ry' z' v.la.
r.r, s'ojrnovr ', znoJňo . 17 Morc! Mws
2,'D a l'0Kč|' L' ltikvl' Nové M|'to ň' Moi
{47 a la Moor z.tu 2,t ccn l?oKat, L
'|nl..r' N.'udovr ?ó9, Untbv . l0 Nový ňotol

sddl.i xovrhkr flt.
! chomulóvr . 20 '|Fítlý nÚol Enyi 2''.cň
I nyl' vňÚl zr ]ool holo@ý mod.l . ňolol.m
Mws2,5 D I rutotniFa1'o(nlbo,.dno ivé);
volný nod.I nr no'o' 2'5 an z

juumrmov| 2ot, Ťl.noÝ.2l Ro.n*y '947-19']

s.ďi' sNB l8i Pl.h. l0 . 22 B.lórý Ýolný nod.|

23.; n|futov.cÍ kolr . 30 hh zr 30: nikl.kdnlÓ.
v y  l un . k  l , 2 r v  -  ] , ' ňA  ' |  l i t  ř | .  ] ooa
:r 7o Ků B Thrt' RA]42. T
mdqy \,{ws 2,t!3 | rul

'r l 13 n.rylrlkohol! '1220 K.l' HÚbí.k| J.u

Fi3hli4Po*.í' vu{to, BdÍiirvl 34' P!.h..zi.kÚý
.2€ vyíh. I Dřiilmrč í Í|é Alí! b.'vrdné '
500 K.. n.bo wň.ír :! AvÓD.. |i' Do r.d. LM.

XOUPB

27 sowblI pl.í krlžnlku
vl|.šn. lodi' L' HrňI|t, H.ýdul.ovr 4, ofuý. .
'l DiÍuŽ{ l noloru vhrvln 5. v' M.n&. rbsi..
lkl {ó' o|Úr!r vI . 20 sh'.bn| p|.n ltitdlo

PnM r a ro Phnrl M nod.l bo.dov. rodi
B|y*Nid, surouí clom' T K4j.l, sPsvE'
Rorndv r prdh' . 3r cl|opily Mlrdý lon'
Írul. l |i' ' D|Aďý' A' chlum' s!ÍrHroÝ. '0|7.
NÁchÓd . 32 KlikÓÝý hřld.l k notoru vxrvrn
2''(ň' M' sehq' Bz.n.c 'l7 .3s Pí' dn|
',z.h'ni.nÍ modl|rt'N|. ]' Pr|iMv' Mtlnov*ého
I ]' B- Bylticá . M Upln{ 'oénlky LM '95B'l9óo.
,' Podlipný' Uh.Inl 19' Jrblm.c n- N' . 3'! Ll\{

llríi 4/t9ól. P' chv{u,'
rju..ny 34' p' NrDé n' H' . 3a Try.ru ! ,.hlou'
.ý.nl. j. 0 r ňoÚfu .{lilIo 1.' c.h' M. N.ch..
!n.rý' sudonie 5'' p' Pí'.k u Lom . 37 Mrlé
n'Dí. &oubty' v' Ai.h.IbuB' stlinon 3]'
P n h r 2 . 3 3 P n r r j , . 1 * u ' i Ř b í ' ' @ i | . m '
I' s.hn.idÚ, RoudDÁ 33,
bdlu jrrlchkd' rcun.rú' Kýhon zrhlrdn' 9ó9'
Jill*ov . .o EkLÚ' ŤnÓ'ÍDn Áz l c|Fk'
t]lJ.]oY 17. D Mil.Ún . .l Plln

p' Holtýn.h . .z oel' d t u 0'

U!éř.jn,fu. fádi |a !pÓzÓn,n| na nož-
fu't koupě ho.l.lář'hj.h 'otř.b' i.ž burl n..
j'ou h l!,'tán, ! ňod']ářsÉých ?rod.j"á.h
nebo j'ou ,@iňho/ čí fuběžňé' zalbt-li nófr
t4h@é zp|ó.'' ?on|,ž.t. ?řŇí!!|odobtl
č.tn,ú Úod.lóřnh' hkq n.ba nMóhNě
'hóněj| ah' o nt.r. !, !h.' - Piý. júnz,
!ědě a s ?whi a<IraMi. R.dak..

LETEcxÝ MoDEtál. vychlí D. .íě' _ v'drv. svE pó 'Doluprl.j r tfu{dN v! vydrneLej é@nÁ MNo P!d'' I, vlrdi.lNovr 2ó' . v.doud
Ed.klol IirÍ snol.' - R.drre: Prrhr 2, Lúlrň*r '7, tl.íon 2a.óm' _ Admid|h..| vyfuv|khÚ .replú MNo' lnhr l' vI id'vÓÝr 2ó' El.íon
2l,.{7' - c@ ťlnru ',1o K.i Pt.dplrbé nr čsí Ňtu í' A'.|' ',90 R.|' Ro'ifu'. PďrM íďino{ tlúbr' _ obj.dnívky D}i'l']í l..žd, F&ovol í|.d

.Ylrdúé 4ropĎy B !.vňc.jl' - Ťidn. lolygÉfu ' tr' p' v PrŽ.' - Ťdo čbro r.''.lo '' !!bp.du r9ór PNs r0.



Mótořoýá 9!ňól.iidl! záPadončň..ký.h modc.
|á|u. let ltartoYa|o na fi.Žindřod.I .oÚtětl
u Přil.titoltl l.tošnjho ml.trov'tvi tvót. V Ns&

k ňelpo'o.uhÓdnějnm fak.tám lštotnthÓ řoku P.rřl '!.ttd '. Ň|!óřá l LMK
D.ordóÝ. Fřl ro1pěti 2oo0 mm vill4'?og' má té|é!topi.!ý podÝo'!* l{ mo.ó^
.' 5..m am.tér9ké ko.ttfuktc j. HÚrk'' 5t6Ýbl řepř.'antoJé '.5 hod.

' :

u.ňÓd.l . třytkoýým motórom B(l8ičin! Ha. n6brl.*.ho j'ko i.d.n ' n.l.
l . ' l | .h  Y  tém. | ó t .  ryc$|or t i  l39-190 l .mlh

P ř l . t r n |  b . ,  po{ | . Ó z . n i '  n | .  r ř o ch !  neobY ' L l . .  p iédYcd I  w .* . í l e |d  H .  Nové ' ' .
t  Í .D l | c  n . 3ou t ó t i  x v .  Ž € h r oy l . .

íé'lo.dň| 4káná|ÓYý hod.| vář8' Feřént. Ž b!.
dapeýťskóho aeřok|Úb! j. pdhán.n motor.m
n. i .o .d  ? '5  o .  P i i j imač n1á  aňodÓvÓ !  hodu| . . i ;
rlÓtÓr. směroÝ|.! r výikovk. i.ou ovládáÓy

Amérj.ký řép.eŽeítaót o. Do|8n€. ÝiÚ přéd.
3iav!i. ýUj lový týmoÝý ňodé| n. motor
MvYs 1'l ol19óo o .o:póti '3' mm a Yátě 52ot

sN|ň|(YI

,ohn sIhňrň.€ Žvitě2il Y lctoi.i b}itikécMs ve volnýcn ň.kétá.ii t modél.m
h l l t ó r i ( těho soPwi th  sn ipo


