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Všesvazová soutěž upoutaných modelů 1957
Ldi,afud' pdtk V||ěz't!í, z.b, na nŇ!,n bn@én hřiýi' se

hÓna|a II' vš.ýa8@ó '@,ěž |,chlÓstni.h U-ňÓ.lald s futdd
r]o 2'5.m a akrobatíchj.h ňod.lú o *ul Př.boňlÉa sssR pro
Ýoh 195?; . put@nl qohó| Uv DosÁAF ý ýutěži]o a ha,ecoii
tr.|llo't"kh U.dodelú ' -otold 5 .@ d t.M@jch nodelú.
V ýý|ěži 'tatt@alo 76 fuil. kh fu.l.lářú .ě.tn' dld frútln

TEAMovÉ MoDELy

vš.sebvá soutěž byl. aháj@ sutěží t@ýých mÓdelů j
stďtovalo 24 te@ú s c.ltú 5l Dodcly, atlm co E mjNré vš€.
svázové 3outěži stártov.lo pouŽe 6 t.úú 9 8 ňďcly. (Dobrý
přlklad Pro naše ňod€lářc' kteří n. tuto &areBo.ii stálc ještě zapo.

v pw'iD tole vinou n.dostlRčf,é píPnta á tŇhlických zna-
lostl byl ú!péÍóý louzc l teM, s.ltáv.ild z Pilota v. Budjukina
a msbaíib Y. o6tioÚo*' Jeiicb model lét.l Íycblosd 71,8
kÍn/b & prcbta lÍať A 8'2a,'.

Pďn1 íústo t tiful Přeborníká sssR prc rck l95? áslqlmistr
sportu Mjch.l vagilčenko rycl osú 191'490 l@/h před v. Nata.
lenk€m (Lenidgúd, 182,?42 tm/h) a N' TurkbeB (L€ningnd,

v1těem a d!žitele loháru v'kltegolii .ychlogňich U.modelÓ
s motor@ dÓ 5 .ď se stál M' ceÍkasskij (charkov), iéhož model
létal rycl'losti 1?ó,470 km/h. Drubi miso obgdil B. Achai'n
(chár}ov) rychlosd 157,849 tb/h, třeti v. Jmeně'ko (vbdimt.
skÁ oblast) rycbrosd 142,858lo/h'

AKRoBÁTICKÉ M)DELY

v této kátegorii bojoBlo o titul PřebornitÁ sssR l? $utěžIclch.
Pořádi se v jednor]rvých $aÍt€ch podstámě měnilo; po Éecb gtaJ.
tech s. dostai B pr'Íť misto E' Kondrátěnko z cbalkov., ttďý

ze V !émú, srÚtuiiclch v druh.ň kolc, by| ůspěšný poue
teÚ pitola ] ' sióltiM aln.chuilo v. Petl1M ; jeiió rodcl pro-
letěl Mt a 9'2'' rvďÚ6d 66'4 tD/h' s dmto taB€m !e sti€d
téú Budiutin.ostóWov; této dvojici sé alc Ď€podařilo 2lepšit
výkon, zarirn @ t.M siótrin.Pétrcv d6áhl s..svým oodelm
rycb.losti 72'5 tm/h . čsgu 8'16''' Táto dÝojie zvltězil. a zlsbr.
Dutovnl pohár Uv DosÁÁF' Toú Budjlbn-osftu@ý obsdil

RyCHLosTNÍ U.MoDELy

v pwé lqregorii. obsah motoru do2'5cú- bojovlloopN.nsrvl
23 mod€láiú. v pÚnirn ko|. pou. 5 slalrujiclch doúllo ťyc}tlo'ti
!Tší l35 km/h' v dJuhém tole byly lrbrosti podst.mč lTššl.

s 884,1 body zhk.l titul Přebo'I&a sssR prc rck l95?' Dfuhé
Íústo obs.dil J. siťotkin (Moskva) počt€m 860,6 bodú a třed
v. Šč.rbátov (Moskva), tterý zistal elkm 8,10,5 bodů.

výkony E. Kondla!ěd<a si Ž3slouži vy$kého oceněnl n.boÍ
aebyl penďjsován ei jednlm t.esÚrjm bodem.

Miňr Šóutěž st'fÓvál v l.áteqorii U.modelú s motocm do
2,5 cm ňadlfský Eodelář M. somoc'i a dosábl rychlolti l?1,428
kn/h' v k!t.8o.ii'a1cÓbáti.kých modelú sr9íoval rcvíěž mimo
soutěž M.dar K. sándoÍ.

Na ávčr soutěže př€dveďi vit&oÝé je<lnodiýých tát.8orí

vš€svazová Eod€lářstá soutěŽ byla olganisoÝína dobře' chybou
bylo poue to, že o soltěži nebyl infofEo!'áíi bráď bnineÉdci
aDi iedinýE plakÁtem.

zpřdc@dno ?odl. člónku h].,n,ho tozhodčlho L' Lani"4 a ěab-
?h. Kryha rcdiir 10157.
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ČEsKosLovENsKE

R E P U B L  I  KY

ýou d houžafu|ou ý|.akkou P|o.I q.zi t!'a:a|:kj|I o h.
beůlk\fli dá|nlfu .lěln&ý' v rcl. |9J5 b)l | ]|lÓ| ]"' a dť
hgót na vII' 'j.,d Ko'hani'tih! intan^ciolá!, a ba ná!ruru
ý ýal iný|uhlabn ,|až'ké kajskó o|ganisae KsČ' v fue
1937 b]! nohn lajehnlkdn lfdjlkého \éd.nt ýnrn'ý' Na
pod.ifr |.hož rchý b]l ,Óslón jahÓ htojský 'ehí.táí do Hoda.
nlnd' hdé ?|rc@al dž do /ohu 1938'

Po PítchÓdu aocinn ý íhhed .aqajil ílo ikqál,nho ,nu\
da ,dřl 1941 byl zolčen G6ra,eÚ' Ná:l.dddla kfu,i |óta
! Maulhóaýnu, Nšak dní h/n,)J konulÚačniho táboru nť
dÓhá.ol, zlonn ýdhoý j.ho chdtahk|u a jeho boiaaé odhod.
lánI' stols. o?oto' a ?osilou Óýdtnirh sbo!,ýčz,ili'

Po Óýoboz.ň, ho ýrund - již ! ktětnu 1915 - ,Óvěřild
luakct !.dou!,o laj."'nih1 Ksč . Píalskh" k|dii ! lu
VIII' sjezdý Ksč bll fuol.n do ÚV Ksč' V fuc.i951 a!
nótth soýd|uhd Grtr@aLta bll ,ýobn tdjemhIkd, Úv KsČ,
čk,.n ýř.Llkdnitla Úv a čk,. ,alnického ýh|.,d|inru'
y lednu 1953 brl jfr.neón náfréýhsh předýd} !!ód' a po
sn4i sÓ,druha 6ÓÚ@ol,1a býl ztr|ea |n'nÚ',o].|a,k n
UV Ksc ' i f l ! .ú! ,o l  až í1o gého z to !  l  ? reúétkn,c .

M', 'oazam@ítl nod.lóři, |adoýně 2dí4ýiňe ého ?|e-
lid.nta, khÓž r'ob, í uló j.ho žiloln' d,lo je náh .ó|u7ou
Ílal!'hÓ fozýÓý nd'ho hospodáískéhÓ' ku!tu|,1ího a pofutnť
ho ži,ota a h nóú zó|ukou lÓhÓ' že na!é banné spaťry 'e
b"da| i na.lók |o'biýt za n.júspělnijši.h ?od,ni,ak.

XX:{XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX:{.&

i(
:& s upíhrÚrý ladoýt ?řija] Úr.che/ ňá! lid .?|ó!ý Ó ,.dno.,# 4!sl4/hl z1Ól. .rud|uha ÁÍbnna NfuolÍrho ,fa|aeaÍen(} Čťho'leea:kl |cP,blihý' sýozaalfullt lpatto,.i priýýah
tr., :úkňt:aud.úB Noloh?ho 5 hlubo\,d u;pahojailn' n.baí
lK' do kla ýo|u ý doýá.ádlÓuhol.tj pra.@nt*| !áld'.h@n.a
\# hňuu ' hle|'i dtl !.d, Plaé a hlubÓh. poto.ý'aěnl ,fo vý."Óa
r:i'; a pďieb' spúlu

rl 'oud|uh AaIÓnŮ NÓýohi ý aafuúl l0. '|onfté lgu
iq l L.Ílat.t u P/ahr iaho 'rn z.í1n|ha' T.hdý tcýtknaá'ý |Ódina ď,u.r?hÓ .!é|n|ka npněla L!|, aa žkh Alláno a |Jh
li 3Óudtu, NoÚr,nj od n4dk]!!ho n!ád| po|nol Rdj d.lai.k'

X Po ukoňkn! šk"1' ý soudruh N@otný 4)ýlil ýtojň,n zó-,É héčalhelh a žiuor ý dělni.hPn P|oýiédl ňěl1li. nd utvár.al
.,]ji ietlo cha,aluru Zahj!ýdúpi|do sÓdalně d.hohrcn.Řé ý|o-
t.\ a) a li[aě ý zučaanil pohirk! P.ac.. nd rc. ]ú! hét 1lit
ft ].\o r'& ^k|ý po ro:halu 'odálaé deňohruhlqě ýrcay
\E raoupil do Ksc' 1.ho pi'kldd !|hI i lau&uha Ánlandd
i:\ N@ahého' ]'|{i Ý v. 9).h:al,nnd.h l.'?rh ýal él.a.n
:|E' Ksc a ňeú,fu4ně Po t rú dabu p|ni! povnfuýi tkaaý|aa'.
.ř' v l.|h lélc|h ý ,oud|!h Naataý,. zapale"ěMd| pnj.i
,.!9: Ú f|ol?láí,he'n l|ld).hovn.n hhult a ahiva| '. zúťNhil
!.} |ýaúúkiddr na MJaiaá.h i. Bnt'
'F' y roce 1929 se 5oudfuh Noýolrj s!a! .tiué|!'hen ýIakhé
uF aryannÓ.e a o rch pÓ.d;]| bý! aokn pi?dledou o|cda^a|.
|ii, ok4.u Kďhr.uiÉ@' Nál.durB lé|a b,]a 1:rp|iénu podi-
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V zpomínha tn soudruha

Antonina Záootockého
Btlu |Ó,jnhÓ b! znýaja'nd ýd.řil

h|oň V p|til.hÚliinl. aai i..hlěli
Úěři z,tótč'hl.|á ý dae 13' li'|o,4.
d" t fuhnich hÓdi .h fu.lé|la P|4.

y,|t!| lÓ b'lo p|ed Bdáon.fu, j.
,ohu ýlaýné j.n nlkolih ňěncú'tÓ
loulbuh Antonln zó,otochj píijol
!aa,at,h@!hé l.tecké rPodo.c. (n4
ý|lnku ) ,co3 nini ýdďÍě o ?íákhk,

Už nihd' n.po?atř|fr. do s|d.čné'
?řókl:hl |!óř. soldruha Zópo|Óché.
ho, už nihd! iás ,,?řiahó j.ho n,l'
ú!něý' až ník.l' í*lilkfun. j.ho

|anou, délnkkoa ruku . . '
c.l1 ži,rl souÍlrýhd Anlon|na Zá.

potocitlto tl,t .lnoýón ahě|aoéÍtl
bóí za dlobozlhl dě|aickt |í!dr,
!ěti pf..tihlho lídu r brji .o lo.ia-
lilmus' yl.. n.ž,ůl strlert ýúla č.l.
hdinného boj. '! ček Př.rtaoj. děInic.

od 3dhého zalolen, Kofrunitiché
sna,9 c$hosloýen'ko ýál 'oýdlýh
zálolock' v ptednlch iad|i.h ýíon!'
! l.le Rud)rh odbo|ů..dl |do|uťIt
dělnic|,o ! éžkých |řl.!n|.h bojlch'
d.honýracl.h A ýábhó.h' vžI1r b'|
tělně 'qoj./ s lidén, jehož .ói,, !
b'!! h.j!']]l !áhon.ň'

A pe\ahur. a .Ólóř@án| zo
prun! |.|ýblik!, oni ho\c.n|ručn| tá.
bot nlcútú 

".frohl' 
2lohit ýdd 

"..!íkého bÓjan|ha a jeho |dolučil
.!án' Pr Ňobozen! fu .laýi sr.
větlkou o|frádoi se d4l s n@ou en.|.
si| dr 9ťó!e a jaho předn| čl.n ýtg|l'
ýál Ón& ý čél. Reolu.n|ho odbo|o.
!ého hnuú. kwé ýedl .to vhězlého
boje ! únoru 1948. 1aho před'éda
!lád' a jahÓ p|.síd.n! Po sú|ti
soúÚuha Gottýaldo ,a|í, uezi i.j-
p|edhéjšl oqdnnáto/! socíalikké

soudfuh An|onln zápotochj j.

Jeho dlb Úrah žik a 9ěčně bad.

J.ho pafrátha níh.!' ne,hi.i

Mode|áři k 40. výroči Ři1na
TŘI REKoRDy sERoÉJE MALIKA

..'pod mo&ou oblohou nld stínict
sili}ttMja u Molkla lét.l. jednoho lc'
tÓšn|ho l.tního .lné úakďa motoÍov.ho
l€tadb, ottgtaíoÝaná j.dniE Ž íejl.pšich
raďGmod€lóřů soÝětského svaá' ser8ě.
im MaIjk€E' Mod€l by| ve vzdu..ru
l h' 7 miD. a 7ú. Tat vznikl ňový ýš$va.
zový !ďord Ý háni letu kltqorie Édiem
řlzených je.lnopoýeloýý.h Eotorcvých ňo.

To byl ppnl rlkord. Sersai Malik se
usilovnč 4býval zlePšenim l.toýý.h vlaí-
Óoí| Dodclu i Bdiové apádrury á dne
22. řIjbt dosáhl s týň' modelem dllšilro
všesvazového rekorduj jeho model l.těl po
o&tarlovánt přlmo ve směru oliertačntho
bodÚ' vzdálcného od mistá s&!ru 2200 m,
!ěkoli&.át atrÓužil a piistál l0ňodorjen'
tačnlho bodu' vŽdÁlcnost 2200 Ď jc no.
vym všŠv'bvym Íekoťdeh kate8olie ra.
di.m iIzery<h j.dlopov€lových notolo-

Náslcduitctho .tnc - 23. řIjDa.pobldnut
úspěchy, pokusi| 6. s. Málik o úoýý le-
kord v tNáll l.tu ! r.diéň ilz.ným mo-
delcm větrc!ě. MÓde|, o&ta.lovsný z N.
ty na úpatt ho.y pobl|' Tušina, lé!ál l h'
4l ňin'' @ž je o 2] min'' 4ó vt' vyššl Pie.
dešlého vš.svaavého r.ko.d!, ustáv.íého
sooÍovceň v' Gerusimoveň z Ál@.Aty'. 

Nové rckordy j$u o6obĎtm dar.ň scF
3čj. M.likÁ k.40. výřďl v.lké iljro!é so-
cillistické !ďolucc. 

r *

vÝ sTÁvKA L'DN ÍcH MoDELa
Doseá|ovci Krasnopoljlnské střcdol ško.

ly osldýili 40. vý.očl vclkÓho iljĎa gplné-

(pq v*úí.ilci počcl lcrccký.h modc.
láiú n. *i.<lnlch Jl.olách přimél minls'(r.
stý. osvěty a těl.sné výchovy sssR k Íoz-
hod'Utl, lc po.lnaje letošnIĎ rck.ň bude
k!'doro.né poiá.tánJ slmosatná lc'e<ko-
ňod.bnká so!tě' pro nodcbř.4koláky'

Prýnl ročnlk se koná! '. áv.r školnlhÓ
rÓku l9'ó_7 ve dreh 2'-8. čeďfu na
lctišti Kircýského s.rokIubu' soutě,iio 4l
výbrarý.h družsl.v z 9 Eutolomnl.h !c.
publit, z mé9t Mogkvy a Lcnin8radu a
z 23 obbíl' ce)}cm 9taíovalo l20 ĎIá.
dých ňodeláiú-žá.kú, z nichž většiná pr'-
cuje Ý mod.lářgtvl tepdc dluhý rckj ien
lo úč'stílků mčlo P.tiletou pmxi.

v ors.nisová!ú této soutčžc íeiňlad-
šIch modelářú pomohti fuozl přednl mo-
dtláii.sDortovci t instruktoři; jáko přiklad
st.čt uvést Al.xandn EÍler.' kteÚ je
znáň i ý 4h.'njč| sÚni prac.di ý oboru
dáltového řlz.nl ňod.lú.

v soulě'i bylo hodnoďno 20o létail.lch
modelú rúŽných k.r€sorili ló7 mod€llt
u}Ázalo dobré letové vlestnosti. Zpracová.
.lň ýyni}Ály Bodely žálĎ z Moskýa, Tuly
á Tátaské '.Publiky.

v hodnoced kolektiÝú zlsklo prvni
mtsio dru'stvo Moskla - 1977,1 bodú.
v katesotii větrcňů A.2 zlskál mistrcvský
titul žÁ\ 9. třldy stře.tni školy v Novgo-
rcdu - JÚa sp(idonoý, iehož model na-
lé!ď v oéu st.Íeh 8,ló'4 vt. v nodelťch
na Eúú se s(.l Eistrm Nitol.j Nako-
íěčny Ž Moskevské oblasti (786,2 v' á

rD ll l'\ I solil.|i]Ž Šrror.,.(rrťl v ssslr

stř€dem zájmu v obdobi oslav by]a lÝ.
stavka lodnich modelú, iíÍalovÚ. v mtst.
nl ogdě. DÝáet ňod.lú voi€nstých lÓdi,
Ďlácb€mlch i doDmvn|ch lodl zkolstrova.
ii člcnové školního koužtu lodllch mod..
lářů'

v besedá.h o .cvÓlučĎIch boitch ý řli.
nových dnech byly modcly lodl, hlsňě
křižntku ,,Au.o.a.., prcstř.dkcm kc spc.

z vDÉčNosTl A LÁsKy
Dárkeň Ýýznačného sÝětského lodnlho

modelářc -Džaval. Jusupova - !e 40. vý-
.o.í vŘsR, je model paloÍa8 ,,obr@
sev.ÍoDo|U., zhÓ|oýeny z i €dnoho l.uJu
llonové ko9ti' M*Úovské ďlo' do d.tsilú
zachýcljIcl btvu Machalow KÚrgÚ.
v čcrvnu 1855, kdy ruská vojslq odňzil.
útok vctř.lcú ía rusré úze'í, je i.dlou
2 ňnoh! p.acl, ktcré ziskaly D. Jusupovi
sláv!é iméío n€jen v sověbkém sveu, llc

v roct 1949 byl JÚsupov lazntň.íáD
ma!šál.m sssR v.silďskýn a mo.lc|
křižnltu] v minulém rcce zkonstruovd
mod.l s. spllovacIň moto.tetí ,Jltěz-
stvi... (Model ié přcsnou &opÍ lodi Ď.
lteré světštI tu.isté podnil.li! .csty ko|.ň
Evrcpy') s nodcl.ň lodi .,vl'ězÍvi.. . sc
dv.M kii'nlty sc Juglpov zú.lutn'l |..
rďnl MczinÁrcdni vý9tsvy lodnIcb ňod.|Ď
v Londýně, kde zlstll m.zi 30 .íglickýDi
. 

M.zílÍortnlDu ch!ňpionuz roku 1955'
lositeli zlaté mcdsile a vl!čzi l.tošnlch
VIII. všcsvazových Žáýodů lodíich mo'
delú v MBkvě-D. Jusupovi - byl právcň
MťzináÍodnlm rozhodčlň gborem uděl.n
tnul,,Modcláiský inže!ýPkonstrukté.1

z,rcc@óno Pa!)l.''súě|'hij |Ótřioť,

v kc. volných ňotofových mod.|ú 'át
lo' rildy sticdnl školy v KirÓýě - G. Ni.

Po někotikzlcté přestóvcé létali ňl.ď
ňodctáři n! této soutě'i i s óŘky a bllony.
Prveogtvl ý toňto oboru ŽiŠkli áci z lu.
tonomnl Kerclské .cpubliky.

N.9outěži' kte!á twla skorc elý týd.D,
měli ml!ď ňodclÁii doí čls! i ía výmčnu
ŽkúŠclosll. Při té Dil|.žitosti 3. u\á4lo,
že i Ďeim|sdšl soýét&l Eod€lářiMil veliký
zářm o mo.tdářstvl v jiíých ,.aúó, 'c
hodně čersjl z €jmé@ z pokkých a č*ko.
sloýenských l.teckých a rodelářských čá-
sopisů á ž. by se rádi ut!Áli ! modeláli.
školáky z. spiát.lcných zcÍÚ'

]c tcdy ňo2né, budou.li k toDu podnčry
s vice str.n, 'e se doťkáme v pilšrlch l.-
re.h l mezmárodnl ,our.'e mod.lářů. !to-
lákú. U9Doř.dáni talové sutčže by byl
jistě v€LÁl állužny éin, krery by piispčl
iák k vaj €mnéDu poznánl FlÁdeže, bk
k rczíicíi leteckébo mod.Iáistvl M šl.o-

zp|acNófu podk ťIánh! G. B' Drcgu@a
, ča'o'he sh|4]dldra PÓhha

NA TITULNlM sNÍMKv
id abáké ohoto či'Id jso! čb,@é KA

haha'ni'to M. Hďbď (ýleo o'd44) d
z' Liskl ,ii @ičnéň létófí.. Akfobarnhj
fiod.I M' é|bd. o|iskujú. o |ofub asl..
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Úspňcny osTrrAvsl(Ýcrl uonntÁrĚŮ v PoLsrrU
v niful.fr lišb jshé ?sa|í o obsolutnlfl ý,|ězý!í flod.lářn hrui

shéhn a.fuhlubu o'tt@a sa 'o4|ěží ' ,ořód41é ý Katfunkh k uc,ibi
?anútk, pohÉých ktn z@irhi a wigu|r. Přinášin. k.oÍ|u j.ště
sniňb útězú !šech |ř, kat.Eo|ií a 4k|4! jejich nod.lů'jak j. o'j'kl

{a:opú sh|4.l|ab Pollka. zlaa: Jan PúhÓp - Úhět kokgoi.
A-2; Bk|i!|aý seb^b -.,|těz hakEorie |Ýahéf4dl Ka|el s.hak|
- .i|ěz kowone loln'ch 'nat' flolt.Iú-

snImky: st' MeuŠ

Dň.29' g.ptembn sa lskutočnil v B!n.
gkei B'gtrici už šrvftý ročnik modeláFk.j
6úťde,,Y.tlá ena Binskej Bys(.jc. v t..
lqórii mkjct a alrobátických Eodelov...
Táto súťd j. už medzi našini mod.Iámi
2' n. populárnd, o čom svedčl pomem.
v.lký poč.t pri}'u9.nýCh' zlát] z prihlásc.
nyď ptišl5 l.n nj.čo ýiic ato polonna'

Menšk úča3ť ,d prej8vila ai na úrcvni
3úťlžé, hlqvae u D.}iet' kdc n2konicc ]j!.]'.
buchli.. ei íarc.izove| modelári KA
Bďstá Bystrio, kto.I pre $áIe prcP'8ač.
né li.tani. pri róznych pílle'hoíiach ne.
dostávali priprávo%né makety, áIcbo pn.
šli z n.záli€tnltýni ňod.lmij ktoÍé hei
bou p.ú.ttn. v'ŤŘcoveé, í.umiestnili
9, pr.rož. n.oďi€tali' Pe&né mk€ty
Prcdvi.ďi ai modelá.i z KA Pďdubice.

výš1édtr
pdE.h ttoch z 15 ho.inÓ'.n'ch fuakí.t

l' KoIIár JÁn, KÁ Žilie,
LD 40 Meta-Sokol 632 bo.lov

2. Mesiá.iko',
KÁ B' Bystrie, NU 200 603,6 bodov

]' scdlákbd',
(Á BŘtislavá, Avi! BH-3 595 boqv

Druho! l.Álc8ó.iou 9úťaž. boli upútlné
akrcbatické nodcly' súťaž bola hodnoténó
a]<o jedna 2 t.och výbercvý.h pÍc r.pre.
zentlntov teito katc!ólie' NaDrict toňulo.záradeniu <hybala íčasi nieilorvch dob.
ích mod.Iárv-ak@batov, ktori ša n..
p.iblásili (KA Lib.r.c, Bmo' Jihlav!)'
slebo aj ked prihlášky podali, na súťáŽ !e.
prišu (KA olohouc' Ml. Bol€íav, KA
Gottw.ldov, Plzeň . 3. HÚb.! z KA P.a.
ha). z 2? p.ihlás€ných alÍobatov št!Ío.

Treba si uv.doniť, že prihlášk! j. zmlu-
vou m€dzj poriádajúcim a gúiaži'cjm, a
tcd. je Prc obe stnny áváŽnÁ. Neúč6iou
prihl.seného vznitljú pft nášu orydiŽá-
ciu Žbj,tďné výlohy a zb!1očne 9 ztrechu.

IAR A17

Pckne z.lietal vll.Ž teiro kar.sórie. Ivan
Čáni 2 KÁ BmiigIáva. ktÓréhribrď hÓli
úptn. štandaÍd'í viovDané' Po prlbrú.
se''l niekto.ých 6gúť Dó nádej stáť s! i.d.
!ýD z Íašich budúcich repreŽentetov'
Pe.fektDe lietá tiež Jo*f Gábriš Ž KÁ Be'
tj3]ava, škoda' že í€spolahliýý motorzfične
vp|ýlal na j.ho lmj€stíenie'

J. T!'ta a'J. BaÍtoš z KA PÉhá a J.
Koufu z KA ziliM oďi.rá]i c.lú Žostavuj

- - . b . h r ý i d B t ! d ň t
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B. NÓ.o|ná z KÁ Padubice bold ' frah..
|o, Zli,|.XII n.dňd.

na D..htotu pilot{ž. nožno !"ljÝió aj
ich, fu ákrcbatoÝ pdliš rýcbl. Eodely.

Tohorcčný favo.it s. Fiala z KA Práha
však nÁle'ite !.abral, nakolto aDi pli
iednom štárt. osed.l uitlviť moto''

Ptut trcjd z It hodnoinj.h ahtobat@

l. Čáni lvan, KA BfátiulqÝs 758,3 bodov
2. Kollár JÁr, KA Ži|jM 6ó2 bodoý
3. T.n}a Jiřt, KÁ Pr.h. 602 bodov

vcéku nožno o lv. ročnlku Y.Ikcj c.ny
Baígkei Bystiia pove&L '. řho úrcv.ň
bola nižšj., ako III' !očílk., hlavn. Po
stránkc or8úiačn.j' Aj kcd nedošlo k Ýáč-
šIm (hybám' pledsa poč.si. ovplywilo
priebeh ,úť!ž., hoci tlreBória atrcbarov.i
Dri mhšom Dďtc účástnkov utá4l4 ne.
ipo.ne 3túpaiúd úóv.ň' v..lEe, že bu.
dú.i v. ročntk zbbňáždi stutočÓe ýš.t.
lých Mši.h altobatov s ňaketárcY, ttod
si Dlavděbodobnc budú mócť zmcÉi sily
ai io zsh!Úičnými úč.stĎltmi. -Kř-

Ján Ko á|' ý||az súťažé ňaki., a .|fuhý
o ahtub4toch.

Mofut.h Še to.běhl' L*|, arlul. ý fuz-
|očil' tah, až '?l!na|, ! j..]in, frlhaa,
ho|ouč.k. Ilan ?íia|el Óči' Yžd,ck, , |o-
hové ch.lli o|i,hdl oči' MIhd.ý ko|ouč.h..u p,o.l,ióoot ,rhÓhný fu.r. To '. nu
z.1áIo' že iž rel, I.an.fr' fu hr.|.ho 'i
j.ltě |eckdo křikL n,bft sou.i|uh.n Plo.
oa,a|k.h' ýóžnýn' ýahýn' u/r!|Iýn ň!.
,ai; ž. n$éril na bÓbkl nad fial!fi ú.|o|.
kffi, njb|ž ,. !|ojl a koÚbiÍ}.., ' kuhloý
pod bfudou ro'.Pjdto{ u a.lhlho ý|Ójé'
n.iaději s|ihačk!; a m|haýý ho|ouč.h ž.
Úz|oýl Ú ohfuhný filhooj kotoýč, od hE-

ho na !še.h! ltídk' odk,uje ?|,ch a &obnj
pll.k a fu'aa hokfi 3. ohýbó u sdn. z.fr,'
ílí! koí|nhý ne'fué' v 'ě.h ch.llkh '. du
ptÓýě 'dáIo' ž. dos?čI oÍ Šóň i !š.ch.n oú-

A jako t|úěř 'rkdž|!' ! ?odobn,.h oha.
džíckh, i nrnl ?řikl náh|' ,áraz' h|.|ý ho
9|udú lt4til |!o shut.čnoŠ|í. Tlú ndru..h
d,4 b)l hlal váli Souku?a.

yóšd soýhn,' |o b,\tdhé tdh@' dianý
p4nob. sofrolibý, nihd! n.lpokoj.ný - ! |Ih '
.o dělali dtu:l, PfÓ|o i hart.řiý'' púdě.
.ačný' 1.no,n |o'.o dělÓl oa' b'lo 'p|óaaé'
dob|é, rozuňné' sndd ? aě ?foto l. ! klu-
bfuně, b dllně i na htirli nikdo n.dÓ?ldl na
vášu souku?.' všichni fiu řlkoli vasílij

,yrntháýá:, 'ýkl vórd solhuP.
Iaan ý a tíl dr ?řhohnosli' Mlhaaj ho.

,ouč vlřil b.2. !fuěn'. Ne' n.dalo '. r.fdn,
ž. b, s. o chod! fuotaňa !r'k,|lo ně@,.o
b' t|Llilo řhÓ ,lJnury .'hon.

.Ndrn..hli!ó,,. ř.kI lhos|.jíě. ..ro s.

''P@Í.ión, ž. arnúháaá:, o?dk@4l B.

,,1:obé tah !'nechó!á:, *|hlthl '. l.a^

,,Kd,ž řekň!' ,. a'nehóaó' t4h qre.
.hóoó,' hórlal ý vašah.

',\) ýrnďhóÚáš, t, - vbiliji Blaž.nj',,

; vára souhub zd|al !ěsti a ho6l ý do
. 

''co tim ň'sl,š? výddři ý!,. buíl'ý

I,an se .afEil' Pfát s. - ie' to n.-
chtěI. z.iné@ ladr, na laírti fu' To ulělal
j.n jed." z ni.h' Milan Ton'd' 4 |o 3ž
b'Io hodně &,io. Paháda! s., 'I@a ňu
fustazila' .ačal s. bÍt - a lic !ž fu l.tiš|ě
e?ři!.l' Le,iště n.al žódná a n. pro bjč|
,ápds,' ř.kl l.nhňr iný|sklÓf' 24 tt6t
zaká.al Milanei něs/c přlst|? e k|ikě'

A Milan , h|ukelhé zlo'li i 3 !|dž.nl
j.!n/os|i ý !ž fu k|iš|i n.Óbjail !úb@'

B,t ý' tÓ u.!j n.' za |rlih b' IaaŇ@i
oni vasilij BIaž.ný' .ti j.jich hdli.h.Ú'
. 

.co ||ň l,1,d!!?,, 3'č.I yó!o/,Bk|oh od

,,co n d'slfr! K|ouž.h.iúiln| ob|an'
|h n}nld' U, in. Iě tM .as. d.ah|ó,

sho|o ý ,ač.fu.nal ncd ,oÚ !,tóčkÓu'
Afu' b'la b artóčka' Uhlouzlo hu n.p.o'
,řc|.lné sl@|čho a t.l.' kd'ž si j. yáld ,'lo-
,íI po saéfu' n@zděl' co úu řkí

tEccos sE MŮŽE sTÁT
N . p l a l  J  i ř I  M u k

vóld ý |ozaňáI. Pěs| !. fru fuzeř.Ia
B !o|nó dbn kh@ala o.&ch.h před

,,Ciiilnl obnnd! Ciailnt obtund!" ?o-
3nělně brczph@aL ,,s |ld 'i nu ň, 2ří.
jd.!! v,nl!'lili )'k si klÓu..h co' ,a-
rfu o '..ón dalltho odzndku'ay 'bnaftlé'
A k.I ý fiú,.|. stth.t. Ah ?|o ňě' ro,u.
ň,!, ýrc ně j. c.|' .ó' k|Óu,.h |olik ' ' .,,
3@t.! pBtr .!o ltiPe a lushljini.

',N.žapsal ý! |an lakt /,
''zd,'al' qrcč n.,., ýřiŽnól vóša khhÓ'

nlysln.' ,,za?!d| ý ňúž. ha.dj a naň
ch..' AI. hd)]. j!.ú ýaznal' ž. j. tÓ4 j.n
aren|, .as. j!.fu př.s|al' Uč.nl ňáfu do,| a.

.K.Io ý .]ó nd !ojú, frB| bÓj@dt.,,
,,A já i.n ňodelóř. Ro,M$ | Mod.Ióř!

Ta ,aš. .i.iln| obrand b' ni '|.jně k níčehu

Motoak ý aaslolil. v zdpdlu hddkt si
,oho zní,ašiúli. Až nyn| ,ohlédl ydla fu
z.ň z lhodolibě s. |o.anál.

,,Á .id|!? v))\ahal! co i.ň řlhdl?
|,ýnehal! Jó i.d nod.lář, já loňu |o. .

zufrln' já |o Poznóň Ílr,Úno dřl.' n.ž |' 'i
az?oh.n.r ' T, - s rÓu toou éíýilnl obrunol!,,

IlaI hěI blóč ,a křajlčhl' Takfuá ha.
n.bnó qo|óžha! copak h6! nh yasíIij
Blaá.n' .žItyck' a a. ukn pfaÚdn?

'Á @}n4ha1' Došla ňu l|d.d. ro ý
!še.hr' Dófr flu ruou a Ňid,!.,,

odzó,hfual ldhaičh! a rcléodl sděs'

,poý! DÓ't !ž' r, .iÚilni u,|ě]č.!,, šhlibi|

',Já ťi Bká.u! 1á |i !hÁžu!,, j.kla| Ivdn.
P/ud.. naýa @a|' Mo|o|.k le o,.r '|un.

4 rozběhl, součBnž pochí| Iv,n ptýdhou

Pód!ýaI ý nd |uhu' z uhd.dáčhu kaé
fuk' ý nu řin/Ic É|a' y |oz||L|.n, zlos|í
o lhÓýi n.b'| ttoý opaltf,' Lbt attuk ň4
,7oýkl hú,i hodně h|úboko.. 

Zv.Íll fB| do aýk a nochu ý tÓžtřósl' Ta.

.Zaadi. za.aŽ fii to:, úpěI lýan. BÓ!.lo

,,'á ' ' 'jó - al.jak ' ' 'jó nalh jah ,,

hoÉ|al vd!4' A 1áhI. 3. ro.blhl h. lhu'ině
o'tatnkh dodewn. ,,Ho!i! Hoíi||! Ilan se

s.běhli ý do lě'néhÓ h|ou,hu a 4,jfu.ně
ý dk,ali nd odkoiáaajkl k|@.

,,zaoažu nu lr něhdo! Tok nu |Ó 'ře4

z@ó.at, @!.h' .eózar. sdňo,|.jhě

.D.j ýn kopa|k!,, ýÓb|d| hon.čně j.d.n

ohotlli kaP8n|h hol.n fófi'' Ka?anlk
|éhěř íhn.d prc!ókl krut,

,,To n.pmnt.; bkrlli chlaqci
''l6|flhlord! - soudruhu i$||uhlÚrc!,

yiděl už,,. s. nkÓ děj.. P|éaě 4]cház.l'
Př.hÓrně da.,ýě!l@oli ž. s. ].an Žtanil,
ž. kfuóc,,. |o n.ufuějl .6bait . . .

N.ztra,il hlid' y'al Iaana 2ó f,ú.no'
Órd!á2a1du li!|ýn !á|heh .ó,As ' o.!'Íanil.2ahfuóait 

*abi'nlk' ,Ň.. ho k. 'křtnc.
,nnl po;oci ; Í,ťhljni poh'b' nu oknil

,,sounfuhu iBÚuh|o|.' a' it. učín,ný
dokror',, po.hgalfual ho váša' ,,Kd. ýE

''v h|ou.ký ci.iln| obfon,,., Mól '.
iný|!kto|. -Ak úět b, lÓ néI kaÉdj. Nd
kril|i, d|lně i doúa ý keÓs úúž. 'tót. -
A n', Iýdk, PÓj.deh. k léha|i' M|1j.áh|ok,
b byla k" pruni poko.' Mán IIhoto.,hl'

Klunýňi, n@8|uš.njdí ?oh'b' si n@Iéhl
habá,' o,ruo.lu' a klopě ý fuu kshl 'bako.

Dř|. n.ž si I@n B.ÍII ,d ifutfuh|Ó|a, nři-
ročil s. h něhu vóša so*hu?' Tfuhu klopil
oči 1d, |.éř. ý ful B?odival.

-T1, Iloft' ni. le zléň;, říhal pt@íníl..
',,tó Mh,ěl . . . Á ptosih ,ě, kdr bad. ?řB|,

,Škoknll, nihd?al llan. .|ahé !ho]..

''No' ,ř.4 . k|otžhu ci.ilnt obfui''
Tohě cb, lak! ýšech@ d@al po ]o?otě . . .,,

2óó  
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Stavíme ne|étající maketu českos |ovenského sportovního |etad|a

,,TRENÉR z.726,,
Výkres sestoven/ mokety, zhotovené v něřitku l :25' No stronóch 258 o 259 je dolšÍ poPis mokety'

a80
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N.L,aj,c, fuÉ.t! ''TRENÉR z-226a' hterou ,ho|@íI vla.lifutt Pto.há'ha bru č'' ,a.
hfa"iěaí obcholl.

sTAvÍMt i lEtÉTAJÍcÍ MAKETu,,TRE1{ÉR z-226..
PřinášImc sltbcné výl.esy a náýod t po,tavenl Delétajlcl Mk.ty nášcho í.iúspěšnčj.

šlho spoÍÓvnlho lctldla ',TÍ.néť. 2.226.
Hlsvnlm kus.m mt€riálu n! tcnro nodcl jc lipový h.bol.k Ďa tfup o rcŽměreh

35 x ó0 x 275 mm. Tfu p z nčj zhotovlmc postupeD, kt.ťý byl poPgá! v člÁntu,,Jak sta.
vět n.létajlcl ma&ctyl ý LM ll/57' sáblony č. | . 2' kt.ré si překoplfuj.mc z vedlcjšI
8tr{n}y, udáÝajl obr]s lrupu shora a 3e strany v mčřlku l | 25. K př.snčjštEu opra@Ýáll
rNpu !Ám podoužl i dllšl připojené šiblony ,{, a' q D' Do ářcŽu v trupu ŽsHl'tm.
3lojku č. .?, !ryřlznuto! Ž 5 |B dusté přckliŽhy.

KildlÓ, lBtáýóilci zé dvou polovin, 2hotovlr'c z lipov.hÓ plkéDt. o tloušťe lo Ítln
podl. šab|ony č.4 ! léž laprcfrlujcm. Ž! poňoci šábton E!.''

Podobnýn zpú$b.m' avšat jcn z 5 |m t|usrého tilového prkénk, lxfublE. výškov&u
č. 5 a 3ňěrcýku č. 6. K aprcfilovÁnl oqslich ploch nÁE pomohou šablony o a }i

Móme-li vše.hny dlly opráŇvlDéj s.stavlmc a skUžtmc cČlý Eodd Podle připoj.'ého
vý&reN scstaýeíI Gtr' 2ó7) a rczložené Ňstdýy Gl.' 259)' Na st.' 2ó7 isou uvcd.ny
i př.sné .ozměrý télo malcry v mětltlu 1 | 25.

v dobč, kdy lcltD. |cpidlo,5i připevuicmc dalšI d.obíé dlly, i.ko v.tuli 9 hlavicl, pod.
rlozck| 6truhu . tol.čkcm, !rd. zbývá jcště vabroulit c.lý hÓdel i.Eným skclnýň pa.
pkclp, natm.lit, znovu vybrousit ! nEbtovst' v člón.ku v miDul.h čIslc jc pod@bněji
vysv.tlcno, jlk si při těchto prAclch sp!ávně počlnat'

zÁkhdnl baťv! lclldla ,]T!.néť. j. okroýě 'lutá. doplňky, t. i. orÁňovánt kÁbiíy' tři
pruhy M smčrcvc. ! l.ýl zadíI lóÝi lrupu isou bl.d. z.lené' Dv! pruhy nA podvozku
j'ou .c .né, ícjĎč jáko nápiŠ ''Bohstýť' na kapo|é' cólt plochy kápoty picd lobinou j.
narřena čcrnou Datovou bsýou. Imatfjkulačnt zn!čky isu čcmé' v.tulc j. Žlblov.d!
z pěti !ž s.dmjnásobné !řckližty a nirřcna bczbErvým nitrclalem.

T|h jc ltavba nodclu ukonČ.nl' zbývá je.t. vylob't podslov(,lr.rý zhotovlm. podl.
svého vkÚU. N. nolku plužljcmc pástu ohnutého plexiskla ncbo chrcňovaného ddtu

Doufám, ž. poŠl.t. do r.<Lálď foto8rá6i jst( s. vám modd po.hii]; t.n ncjlepš' Íádi
otiuknm.. Budeli o stávbu 'détaiIcl.h mk.t záj.m, připlavlm výkrš nčkr.rého
dllšiho 2náňého č,. I€tadlá, j.bož mlke.v iscm Žhotov!'

vlddinb PRocHÁzKA, KA hdw.hě'to

Budo ró.s zaJínlaÚ . . .

. v. vo|'Ňl 1 ! zďl nrulo Mi'ýdalt llól.
,ac rt.htoiinkh urauhnjlh nod.tn. kuttho i

1957 k i|4l E' Boal.eiz z <|.h@d' itaž
rod.| ' fu'o,t.ň 2'5 .ň u,al 4chknl 155.31
kň!n' zó nh n udktil A- koz],e!'Li u 152'5.
Lnlh . R' K,d.lha 1 133,46 tňlh' óa ' Kl|o.

. vúl.d!ý nlóddho ňiiid*ll NDR ioln.
larljr.I.h n,!d.r ' 'x. r9t7:

ysr. A-l I R. scn@rn (lsl.Mra-StrdO -

Kar' A.2: R' schuňr.h.. (Pd{db) -

c, R$.'W (SrnD -

J' Rúl.r (DĚd.n) -

l}uilcl kaďa| B' Ť{i!tk (}l.ll.) . 707 b'
a vc .1"..h 14. d 15. zdn a ,on4k M adttu-
'k|n L|n|i (lorúln! iunž k,oikkh no|'d'
s,o4bah ..lhar 3J frÓd|],,

v Lon'oii upau,o|'th,|a^a áh|zil !. Pý.

Boit.t BM 6 ., L,.rt d"'dht 572,s b, D1,ht
úk|o ,ó,adi] L' Pau]dtti l ÁaLafu hhdl!
Bn' é33 b') 2 lI!| b1l J' ku'tihL ' nch*fu
].ladlo P|,:.26 éJa h ) M.A q!|uan b'l'
i úo|l.lJ B ].hd.l IcÍr Ť.la] o stdý| M.2'
N.ijk. fu.únú|i vnudik n.,.fu d@uňr|úo.

v ^au'qii.old l4gik|^ m|o|ú}th n 4
b'l pik''| K. sýýhlBki 3 ňodi.Ú klo,]lo
RwDS,rkr, Ltt orodrc(n t26,5 b. ,t.d B.

, nú kn lliý| C|ó dotdnl
J26 b' v Lqquii uhjl.l.h 'íat4 aaftňn '.,
.lýil 1' s|lú' ' idh4o! !h|on| 1r'hóho'
. s'udi'n| IrboÍtoř vy|o!. .ru|y do'r.vnl
v DÍArLJÚ(h i. Fm prc r.kzntnl mod.

l.boEroli,ni 275 m kor.inlcn 70vtlhybkhi
á l3 klj'r!.tkovými výhybl.lmi (' 2Ý'.'tnrIi.
črny.')' v|.chny výhybky M bhvn| Mli nou

korollv (ň.t' l : l00' r'.hod l{.' mm) iou
várnou|Úpi bé'ný.h rcliÍ, j.zdlckh nr němé.
k'ch '.l.:ni.lch' Jtou v.lmi ťýLÚ'.., lénčt

ýymká rkoly lldujl M l.lo nlnirlu'. 'robl..

. M|:iíótdlnl *ď4ton.].n.n| .dn| ňod.kh
]'ol3,o' NDR, u,pďc.].4l k|o, . a! ' 'hrí|i]d

k'Ó|ii oa|onn aLsaán oían| nt'o P.in.l |N DR)
, 5o3 u'' D|.a Pokt.ň 1dý|'.&,iň a .50.|'
K"Qo|n ňd|1, ' 'udfujň ,ohúM n léId
,ó|ittl pol't',h ,4,d|ani, hÍl ÓóQdili,lú

.l ' v toq,|ii,no|o|Ňýth 
"Úh1' 

n|||.il Rd,a
|NDR) . 613 !\ *uh' b'l &hn| (PrfuLÓ) -
5'0 v.' vj'].dd! l.'' ,ď!L'th nod.kr, io|
,ou4.ň9Ó|4ý'l,lú,hibdPn'.ýc4'ulilal'

3 a 14 hrd' v .hn 3Bd'. Dr,|lo a ú1 dtti 'iln,)

. D4Ál. čklo čs@i.! ''D4 MÓddlbN.ť'
(NDR) 'rin.t|d !.lko! .tyt't{nkďo! l.por

!.lěhvi. uplňýni týl.dky r moh! Íoto.n'

. |b) PÓl3hd f|fu a Mnhi, Lk aýá6l ň.
|olLólh4.2' .eho.

ilj. kri@o! Ú'ronr,flto l',! o ohldh, 5 ďh|'
,. ,dil,ael' ,. nf, @or sotói.J i d.lo.

oý|dn,l m|].ld|i, tkrt - ,o*ud i .ncňo -
idial ' d' fuhl n ,|ie'di fu|od ]d'Ló]Lq'
rujl' niňi d.bl 'LeN!i'
. (p) PlB 2'000 divlk'l Žbl.dlÓ l.lďn| l.t'']
'ro'r8iéŇ 'rvrd lFuG.ých mod.Ió v Bo-
bcni v ruui' znÁhý A. PÍrli dd{hI ý !riÓd.
,'o 'ohrr tov. supÚtt*. ry.lr]oÍi 20o km/h

zlilmrvr byly i zlvÓdy
láň0' ňd.l.ř!ký Úlboj ''ohbrť' . ro.
brci.' rd. Dél vélký í!'kh E.d.l r lýLovýň

. @) Adei.\' tol-oó tlu' b\c,iiful 'd.
jhe' ,odai, ,1o d]án,,' z Lo,. l.||.lto 6ald|
bJIoúdnh'aÚúúo|lhé]í,d,nkLňc.
L]rh bóI3fu)Íh ird.l,' z\nnzil .éaodt|.' iho.
modl]' dol.il' a.jl))h'Pdřd4l Ú '.di í .e!-
nil, čIdful -do|i!|kt!hÓ t|bb.',|.|| .a úh.
,.nl hoz ' ,a'1d,!' únoú . ',|ňá|,"

. (p)Dv! .'rd Úíj.l' ÍDd.lttl - Bob Pál.
mď r Howrřd Bm.r . Bl.omli c6|! ýo jižtll
Af'le, kd. rr.dv.dri d u l0o mtur6h rrr&
bilicrý U.mod.l. mod.I iIz.ný ridjň' c..
rd! r. dlrvilj z. {.intm
Britrmii' Ptitéro''DoÍov'1( Gl.j podnik.
nu'é pÍ' pó Múlnl ýyxů !. :óňniťnlňi

rr'ry '. .xpot .m.iďých futor{ . i.di}
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i N G  J A N  O R E X L E R

K TA KTICKO-M ETEO ROLOG ICKE

,.lkIB ' bódn di'k|k fu Mií|eýd \ir|d ki.

N.h ňod.arn. ]'|l.dl BoI.'IŇi' kkt' ý 4!n nh!|.
,l ,ozdrnd|i' b'h 'd,|ic}Én4dblnirhd ,r|pou
rtblnn|onň o aj'ill'rh nodrhrn' rab u, di'Le

,|ob.hlo ,t"L|i|' in dc'i fukL'ňi a k|totlfu|n.
'|'ňi d.1.',1|'. U!.d.|o! ,nb].na|iLfu í !rb'aó

6|0 a|l''b.*' zt|, r.! ,aila| ř.!dli.'ch Éa'í|ol

a č.n. o&dd na člónk' l I2kttta Mad.Llii z n,
,ú'.h 1|| b'}' !!nú4 |o.bhcr' ýi, bJlo no,n0

t'o RozBoR MoŽNosŤl T^KTICK€Ho

Tatlita d.!n|ho nanu ar]n' I.fuikkó drt,l||
but. o pod,d|l otl]ilnd, but]t4i ňadcl ne|fua|

b),,i'ókuv, ruLó lnl ajhan.
v t|vln ,|,,dd! bfur h/|!,kt froí]eldl oá,dn

'|dt|db 'di', M u4l' ?qld4 ia(dol.j n!ň| n
l' dú[li| nlholúa

1,t' .o ..il.,!úo |a'dlhr ,|tňhu' ab' :i ,.jk|i|

hod+ nn'|.zd9 un.a| ',té.ú4 oldň,itu ýc|',.
(vi' hc'i|o]! 2'o a 3 'o ' znlhLu r dň'nuiklÚ pú.

v,tlal.n L a||Iónbýi 'tÓbun! búoa da l kapi
|ob ',kreL! Iň.r.ry * |dL|iLraftko|o]a'rt.

2.ovoLBAMlsT^ sTÁRTtJ

2'r Přl l&Án| do th*rIclA ulbul.n €

t|fur|i|.li ' uidlc loui,. 
"|,t].]níi 

ab, 'i .lrlil
'rd]. aýal bah' nnýo ýaÚu |ll|
'itl. i lul|q ab' doa|..l l|,o]il 'd'd.l ar .ldýll

}' nl zd,cdr! n dahófulá 'ncl,a ,nian 'ha.
dih! i ň..l|afut. .nbu|ríď todk !fuithh l .Bkd,
ft 'iž uúuk| nrd'Llr ňl'l b'| nha,il úó,d
uaq&oi i b.h|ň lJh|kt.ho ldňu |Li. LM 1l5.).

lrq'i t o|lhcldól| nk ton,lt ,hhď ňrd.I4|i no
!l4| teri furudú,'d 'hqnnhd qopn k|n|. n|bo
krá|u' 4a nld. Wln

Waiůr0r1
' I nd,I0'Í/,0

i,atJ

nÓdéh ubo ýd4 dr!!ýd,l.|aalc ao ýaidhd, 'L!91.

ll.ozid.l!1d' A!|ěrdi a,ódlti lo q|dn n'ý!ně

ň,:! túnl! n ''a|uprtu nlhotita 3lunk|.h ý e
p|o|a o.hó|r'rh ňon.hrn c ijkh '||!kn, ,azýo,i|.
n'th na ,Iok.'i 5ls ň' E!.|' . fu|,ýnl p|@.d.

ho na rcžáú1nl b'l Do]u,.^,0! oholfuý| '. o bllz.

ka,i l..hl ňod.b a, uev! 'Iožalfi i tek,.í.ň .a.

v 'r|pad|' ' l i, dr i l*Í||kr' h||Io oď

hadn,,l !,]ň dn1h' |húfink. ěub]iÚ ,. i4|n Ňdl.
rl a '.ť||.| ' n1]&ifu! a'rd.fu p

|kklto úo |' U".d.rnň. 3i,fublnl, .. ?óh,b o'du.

.hu sn"d.ró ' l ' a,kl| pd|4 ňifuú|'rh ifrp|kt

k údnúnnl úit|j.L'rh h,blin, ].krl ýo|o b|d.,|..
blhc, .!ý!ji' .".Ó ýl1k ýdpdl ,|0!d' b|co| ňln.

inu,'iu ' a|bÓ. brbhv a b|lk| ,|"t|b,. ,r L|dxI

Podh ný.ngn' Lrnbdýn 'ho'áót^ ti h|I'|h
qhhddw lqi.,' ,odk úa,noi! í].aj.h 3'!úlnLa|

brcaidÚ nnýo ' torÚc!.ň l.jl!dé|í|j]bn' Mdh.

,orr n.jlatt t'oi'ttroia,nor ftdtiir. n nd talt
č|l 'ikl na,ýe.

'|o||!', c,,thrň jr i1]r4h i!ď.dli .,4|]nl |É..ndi

od iih'rh ,lri.n fu|bnl.kď, idn\ n|o.ltl o p|l,dd.

Ťkbo d|J 3anru.li.' ,. nodo|rj ,oý!9 tli
ýdhe!íl .'hoóýrh nll. hc n*nn|
hd!.rkh rtd ílrl dr*.kE ř| 'c klidl! kolý,a,
|' i '|i b.eú,l róc nýa.r a,r! a iúil ixnlfi 'h.
,blnl,n zl,.,l. Dds. ,|i ,oň b.illi@ 'a:o. .b'.haň
nsla,fuali na '|' na ckftj 6ď,'|et ilod1l' Luř)
j|,.,4.d ||ó|^& dó5rub'l!. n!fu ho,gofu' v k.

hŇ.n ,|ltad! i aýI,ai Ldn,aý
zrolh, hli l r.. ^|.ri.. j]oýnlho,ln! ' o.dhn,!

?.i ú|r| k!a!.]..i ddrinlh ^ad .!.ňi ú|ctÁhi
k\nÚrnJ n$r|| h|cn' iIn! n|lAu, Ék4 ý Qrlýw.
$nrn fu ilói|nLh|u 

"|ólt.Llri' 
I td'' |,0' ll.tnl

ted|u . |atlito lúán| ao nnh !'blh,j! . Áfia

|ohó,o tknt!' ,i2ď in u!.ďd. .. |d*'i|c jói|

ňó|orÓolh, fulkl ' i ňÓa.h.e|0 n |y fuo,ú|d
j.ind' d.i i, icúui. lo hfunu ýhu ÚrqL, núo .Á.

ulrď ý,!' n Lontc!' ,t@Ltikl.,th roÉ

aáhlfu 'd'd|i hi' l únjn'h
ňhhÍú.ololllk*ý ro.bÚ pte.d. h.llr k .kn'

!t|úžý!a obhkar,|Iň.i. p k|i!|. tt.,a 0 honirť

tbd zctó|L.r !fun4, Brh.r 'fun,. ná ňo.núl 'd

hrht|i.4l 3nÓlÚ|d.. lllhÓ ň!,aaa trf|rMt 6-
bb nk rolk k|n hdi^!|.ni ,]i il!,,t,eánl hk.

dk.]. L ln.al ',rdjr|ho ótoq.iL! ,bi|, i.. fddt.

1klý4 DhkcEn|4 v l]ht!\i |4 l. 'o|n|Á ňi,re.

ld brld t zrdi4Lo rt.tqdtt CSR,., tti LokLtivat

'\p|q!, u,bt@,á dr!.i.g I',.. r' l|l ia. p ,dan
niddl ,, lh'b, !!lb' qBl naú! ýhoniĎú ňt

d,lá rlor.^'ň .,,|'ihdad |ňIí.n| inxÚý' d.

á..n.\o 4ú.hko akh).

2'z Pti |&.'í do ň.chúicté lurbÚl.E

zd!od'' '1ón|! pto v)bb ncdŇnn p|i d..hoai.*l

B|i,! ,odn6núti aiz |.t ! kd'ilÓl. 3'2'
M|,..fr. ud' \hnoú hlau! bod' ,,i oolbl ^lna

ý.,|! v ÁJnci lú ,nkh 'oó n.h o 'Mfu 'oló4:

1' DohóIlln zfuloa ýruiaů ,h:|flichl i n..hc.
^ikl fu|bú.ía 'mrt ,||,.nr]rh 'h.nnk',\ ňa

a dc@ónl ,roýor, ! d'|,'nfu 'lo.|u 4 ,||hó..

2' Ut.ll h.iqdd|l,ile *ňýdň l,r0ý0ru '"b

nž. íó do ufdi. pn|]' o Ó'|i.4l s]unďň raplhjw

un| p|.Léšk!,icji.,ór'!nl el.vn4,ro"o| Íd||o.

)--
í.\

ytrR

iÍŤ 
"Ýř't'

Obr. l

v a|úla| třl,ad. 10I! md.k| 3dňdhlrl ýdk
alaýll nvc^' rh,ňlih i ňl'|0 !"n

Móžnoýi .eL|i.h!ho !d||!. '|..d ,|lpad. i0|

!. !|uóJ,|. D|didld 'rud!, ta3.lňÁcl i ň.|n

ú|drt bali) ddÓla! I hkdnh! ad4 qB|d d a.d.

,.i].! ýad! nc aou .r,h k,i!'i
2' .ý,nfu ň|'h| ňa.o|o,a,iu 'nud * 4''

knt óÉofl a rÓz'dh| ťdŇ.hr i
ňn.. ňod.l ldnffi| d kla|'

3. Lú,ir,t . ohd'naňkkÓ, 'i,!o.!' !i, ?do'

h4l ,,a|i|llc ,Núž.
Bodý I' o 3' ňcil |Ióhn:} rhdo.k|' oo4lloc'

ýaaidh ý blh.ň 'au|.,. n.ňún o ýatí.ll' lfud,.

n ln.na a htdÚ!á |ýi.h k"ft, 'nod.h' Mo,.

;ni, ah.ntn o ob,n zntnta!.h bo114h ih" b.,ro'

.l,'b' o|oi'dadry ao í]||oil| tl'dj Í.nIa

Bod 2' nd \dDto|i |Ňr 'rcslnný .ha,aÉkI ' I,ba.

nkúl na,ontqi|á 'illod k ňn,. -.rú tý| u.

^|fr 'o,i,. ' oh i b.h.- č,tŇ|hc i
nlb 'fud4d^! no|1.ló|i. Údó 'c,'|ktlt- ýc||u

r hb rnÉbl fiózda 3 phe|ovrcýl ňaúkk 4.9.L.

!!. Il.ho drúý.q' ]ch a .Lal'[ň úidh|4 po d4.G

hfunLF&koroto'ilá ,||,|4ú, Žd^dlikt ré lq.

Únž! w|žL i n.h ncilcblkh ,rÓ!án ú-ňiLl n,bó

ff4h\niL! 'urbukn4 h zl.,!.nl ý',|Oí! 3..ho Ůrd.h '

N.l,. 'duhh'n ' fuIzorud, ž. ,bah! o ,ďink.n

nln,' ,ublihfucn! do'|'! u I'k.*i^ Mrd.I|1ři ňail

o!ú plotbí ,ro ahru n.ž prc ao|n| l,"j|.| óÓ'ó.

ttu sad,lt, v prvcat hlidn. *n.ta ht ldotoLC

'!iý.,tho uúln.nl, hdr,n a '||po,l. úÚl hw.,ď

fu.6'ad,rlbc ýI|hdnnao ú.4Ňilú a'.^4d ó |o*

270 
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,š

noýJ ]r|! ||io| n|qklk|'J .dl]h
doph|i. in 3!iár llaýl| r|!n|gq' M,k41 u no-

a.w o obdÓ Ú.íi4| ol.ó!i| od
t,]. '1ó.há2l h |Uola|dň IlErňk^'|h bnbl,l,9ónbad.
B]|6,ó ňh|a n,lji. 'ř,ilan q.B

ft'. .!,da| n.ddáIt iú, n' úr]nér| ,&dthóz.!t
l.bo i. da,|Ňá.|j|' zr,lon; ,dh|
zu]eú hc .i1hl lt|ihi n.ěo/ zd|ld.k| ,fu|nlnh'
raiL! lhiňkhl týrb!kí.. iou lkin. tdÍhrri ld

DÍtho| .!l'ad,u r0l6J ňk|a !c | b|i lhá,| do

,furtnh! .u|'!hnI i d.4| h.iqdo,nrilk. rdť

hdfu M 9.|tLb z|lhaon! ' lhÍňih'úi ffip4ň|'

Ýtn. .. bod|||fkr! .'|w|Ín! na,'elhr trcudu ph

.hdňil||l htbukrci i n4nifu ň!|n
3t1h. 'erth, ! ddÍlld,u hon.|út, j nho ul1ri.ll

r,tfu! Lanýdý j. d,!a rc ,I' l.1i!1,d ' ,hú|'l.
'o|thlod.r,.ito, 'n. bn'k,ýii k'Mbo !l|ll lúnl

,]Óttd d|d' s dol,.lóB]rlhc tl|dit|
Údía da].*o ki',! nÍfuí)' a'! unÓžn;]' a'lih ao,fu.

kh! a.lLl bublihý rhrónto.zd!.nu' p|i ťňž ňohay

b'i buď ,*o,d|ho frt, WtuhÓ ,nwd,.obr |''',,

rúÚ8d ňú|ň. nú Ódhddrcd ú dÓ !ýhr'1núli.
pnóxa. kdidlÚ 12. n.ita!4i nu.| nd Óh|a.

,Ih h|il,t, hd. i náhk ňlnl.l|!h ,ordýu l.bo h!d'

ý\t|hó 3ilrk.' tl|dh, a|9. h|hÓ k!,Etl{ *d| no! b
zrd.ÚhÍd@3t|óÚI||i3ú'ha
bIňfé '|a.h!' v pr,ýo|u kli 'd', ltud nen| 'rd
||nóno badnfjr,i r,ziz,!d'|^i .Itdhoňi rtbn d',oň

vnždefu aýoL z bldÍhIai''lho p|avo:!' ! flažlf,.

tok@! ,llnbl k ru,i.ž b' ňdhto
dpoň toin. úhlu tkiddu nualá pa,.t,' z.'

'luh% ' t'.žd,'ň póruld c 'lďho!' Ld. '.|6t

uftlltn kúý6kň 'to|i k|ikn. ,lo!. i M 9Í'
't]|b iú' Lkr.j ý zdtžli. na idun ň]'ú - di!ó|i

,|i ňod.hr'k. ,dllži' kcry .anjrb 'ř4|adnl



3. Pří.húl LŇ,A.i 3,Inh. bna 2. ,ak. ,|o
Lohýa|u' náat lolbc ýo4Ňí!'l ,o.b'!d zdgdnlho
úfuW é rbn"jň| a,hÍadal na hanu ýl.u n|.Ly
nrbo 9ro' zfu aa.hlaíl,.ho.zí]'.hu'

3.0 uRČENI vHoDNlHo oKAI42IKU
STARTU

3'r Pti lAlí''l do th.rmické tulbd.na

s'cfuí| !h'óí' okaň,ih sfuÚ! ,li ,otan, aóŠc.
..a1 'fun,i ý M 9r.' pohhí] ab||,ón úAÓkň 'tÓ'O'
'r pob|haikl ťo{nki 'eě,. '.ÓíI rcdL'th wol.
ňd!.kh iň,L!!ó' ,kn fufuail ýircz.|. irt|wl'
t kG. rtdlra.t.h ,toudn. N.tz-
i@ u Óntr', kaii|o]' 2'a 'fu|@i,. ' Llidfljh

9o|* po,lk dLÓ]hkh ,.ói.ó ný.cj. |hq-kh. lu.
6shnu. zn!,háň.'li, 'rdk'řhjth mfui] fun.L
tlhr .]r!|4u, nn.žň. ťfuni| -cžfuýi uirnl óhc.
nžitu |4|,i.h|to lfu4| ,réh q

d) L.g ňol!.In o'khkh dn*kh dadcIfu' Mb
n.I' hou ! b8b rř||ad. aloý,, n4kp!,ni hndaňi
,.áó/ drd'fu.li| dóLana]ý ',.h].d 0 '@! .'!oi.
ýó!?c.'ch 'i@:!n o ,ti|h telň oÍaňžik'
! '|oýďu ,r,n,,. l6 ik rr.n| ' dr,,na.ň 9|fudl
tdLtkho-enorulqirj
ň,. u ,chlcě ,oa|Mn)ů frcl!.h 3lÓkhlil|
aýn t oÉaň,iL 'ba, rc ddn|,n ňl'n'

b) Kru| futdŇt 'hlok ru u|d|h/ a koí.i 'fu||ř
j"rl]ý ín'ru|u' 'ru.lld'li ý .l|o ti'aoliŠ.e ýd
l'o.o|,1n|!cu.t.k|rhfu|l.ldfta!!'Óň4ieo9ro.

.) vah. li olaiL' fu abžlji.h' a*|n! ''uI
a b ]taýi h,saň.v '||b,dl b.xlnl fiožfui .lahto
oí] ll.hb ,Icnfuh wue!. l ji|hÓ! ý|c!daon.n.
ruýl' k Ňalrtn|,. ,hrdii h|ifu., rd. č.hú| Ml'
ňec.l.h ifi,|llt but]. ,|i rldtl|t !'!'!l' dd ' n.i..
|jn,o'ú'ú o|d]hnh iň'|k h |vÓltúónl bublin

d) Koi , *ňhú a fljbli,ll,n olto]l k|í!|. ' lý.
,Nň.n\ Md.|'ň 4d l).

|) o!B| ilmdk' !!óh,,n iqho nd ,|' prh'b ho.
|ň ,|Ňn, &funl ki"'' 'it{.i!| t

u!|íkň|ň. 3i o'Ir' .| ÚÓln.nl .kR|dk.al ohÍó|,
bub|i,' .,durh naldn, fuht kha'' ,nblht'li ňt
|kh| 9|i .h]|| řjlň oraý,|.ň' od| l nd'Ú. ž@u
'dh,zoi n. d,h,ihn ,dfua ',ú.n.hr odhqd! la.
Lo!,.h ók,' i,, iň' 'bnuli m l..n.i Lc}i|ol' 2'!'
B'h 6, ikú ň,'no wh' doni ,|l].ladr ktd'th,o
.dnÚ^ý.h laolnla| , lrea nd'irh i 2dh|dli!al.'

|) P|i..||n| Lofu.tti 'brni.ňaidl ii! ÚId |.č?
n,| rd h n, bll.klho ý ý|h| ň|.,| |ck' cb'thň
j',ntn ú,rol. ,.bo tduci'fudn| fuO|@lho ňod+
lu ?ttudti tt'hr tkd nihn rribnr.ntn. Pocntrro!
ú,ň h 

"á' 
ih/|@l! ň,'i ahc ý,.hodl 

"lňnad r,||ň la4fujI,.ň h!l' dklht í|Lolil d/ ýl]nl
lt.'hh ňinú ponl, ír'!íL\o obdó| a d.n|.],'' a'hlr
aň t '|.hh1ú n.%ýlfu|tho prď|ot! |d' rt|. I) '

,'2 Pti n.ch.Ďi.ké l!lb!l.n.i

zá'cíl' uď.n| 3'rájn.hr oldd|iku ýa u ÚD
'1lhlihfuón' , LM 5156 a 3156 ' Pla|| i '|d h,rhank.
to\ ýrb,l.ki o ňdL,n nI ď|' P4ir, na.ioa&.
nkh .bn ' h.rizúlcln| o30ý oo.n7n. ýodk nltB
|h|ijn|ho hlial a.bo v ' ocd. '|a|fu no d|ú.to
,ro,tM ?oak 'huto ,|Óti!h|u zc ý.k,krfu.

4,0 T'BCENIKA STÁRŤU
4. l' Íři th.rňl.kó tubll.n.i

Dadnlň. bo|u ba.!' A, B' c' n, 'h|afucl' ,d.
].hd' |1',tlÚl k.^nib b*tithlh. ýo||x ňo,,?h

l'fuř, a aó,fu ',K 'o}|i'bflkdr]4ithl , .

,rN. nod,kř3h'h. dorď|n. ! ^
ubo. ! fuoáýc}| ňodrl, íELpdui! hloúl.olbo

d.kt ru.'!!lú|dni
k.h|iku d.ky '!!hÓ sfudž|ko (i ňhrén,L\.)ňť
d,ll fuhlik, ab! u brz,ďl' khó,.n nn'kdljk|th

a) sil'kfut u ,úÓl.ltň liti|l ňod'l L Žňí'd |o
b.z ,o|úqt u Ídýd|, ,. b'I n|
okaňžih ,cuu n.bo , ,řlfudé jap&oli jin. z,,!ažné
filíin' 'N.inúlřúj'i n pii ,r'abbnlň nl'í]n!- 9|q,.
š4l M-áb,k, p|ůb.h|
wc|lu A dotk| e 'td| n.boť nc ýd,l í|ah! k'Ino

fulnl .''h|hn,!, z la,ha' a6' liňi| n.b'l ,r.bď.í'
Lindrt 'op'al 9adra6u, k.hiih| ,|4..n| ddd.I!' iiě
naďi|ila ah{h. reiiýn|dln| &!ž,lo' Mad.] ic
ý|trn,|6hildlo.hťki'\na,c
'|i nari. ,| lda[| ř ,,i|rd.n L .ní ,od fuljň
!|.fu 4 a thkÚ | ak, ab' n ni í]í l.. ll d Llo :.nr Lr l.]I O
d r.]duih k o,l na"]d| (oi: ÓL|' 2) ' Nak 2k!k|6|i
Ý ýah|ú aonn! L' jiln nohl' @út n!!í í.p|t

b) Pttut't 
"alUiat 

ntal rn rr o fto. e 33e
l sod.l.,n a. .I.hu' .o. úd a.liko! d,]..nd, ,|i
L'dnl . h]idat honth,i ',i ,rou|c,Ánl ,rrýoífu

t/.'

4.-

Obr. 2.

''o x! KoNsTRÚKcI souTBŽ|ilcll
MOD!LO

ow,ldr ! na m.].1' .hté|,,' Ýal,fu k. ,ki,,
ncjnl,žfuill b!d. h'ní,Q i.d,od||.,|á ,o Lfrýlhč,,
d.|,d'ruňkkt í ň.thaniu !|ón
ňo.w! ýoru.huí ^|bÓ fudÓna|h'' j?, ňóta! nL
,řlfli.' @liann F,b,h a ú!,l.h fuh|i.Llha n'4y'

Dohmloe ,n,tdón! Aanýlt|. iis', řn,{9á
xyoka Ú|rau h tkb|lhu ayli|l i .kh 4'lob!|c^
,|,j.1ň .h'rňn n.bo n..h&niL. iu|b||rna.

y .Óň|0 '@'lu b! bla núno Lladd hd]nr|k M
'|' nrafu! tdrt! ' ,.fu 'ň&fuÓ! Lld''*o!'
i .d'š q,cdujL.i|lilči!] t.hhiL| akL!' Bunfu j!o*

'|attl.'aikbn. r,hod||i!l t hhdi3h. n!ďn|hó ýa,||l
sdd,]! n.ž Ídndla| hdLr' ' 'Óh'rlijd! lňeM

v o|dze los.nl h .].1 ild -v.. ti ,'Ú. pto hli.hd
,rLooh on L,b.L.í n.lz. ftúh'i. ' ló.ďh',r b,
b']o n!|ft c,uýi| dofu..dnl 4!u, P|g.dfu ý' ,.
Iosrn! k d.l do -v'' i. toníture, idfudd, crrdh
n'i!,. '|obl|nu ,'cath/ vú|dk, I,{d! Á.2' ahodnlho
!.jn. thbř. 'rc lióll v ]|ii.]h,l i a
n aúw ''onúd v k||nhk| 'o.adavLq ,hnoč.
n.n iiž o lil.opdnfuh *t. Lakhlh. Modrl,lr:
,|futý fuýake. ru,! n.jd |th'..n| h|ldlo nod.h,
ck i daýdn.n, Óhýe. i k|fuli.| .,j,, L|ld!o' ab'
iíomcu !]..alho lanka ^c|\lo '*Ř3l@ón! ,|a.
'|lň ,ru'nor ,on!|un.l ruln.hd 3'\i.Úr' M.l].I
'4'lkn')lňfu ,|do'ful*n 'bč! 3'Ó|,hn.| '|o LIid.
N| fundkiak q@ld ,oÍit n4i
frh bhu l lan*y ýi laiu., !4|u,

sud ioiat| |o|ó njaha' ?ofu|..|d 9 .]n]u'. ..|l
h 3,|óu,j!|du .,'n4hnl ?oa|.hu' .. Lindfu|Ň,
nod,l, ' -v,, toa,nhn i3r! ].rtl o. al.k] 9|i o.ýn|
Lonj.Éti' T|.,c |l,thl' ž. , dn@au á!!||| 4l.úl
n|hoii *|kkl a ,ň|n|n'ň ,dnt|d|n b'L, ..||]I"
n.fint'.h 'fu|.,nLrh ňod.lú pofu..nd bdlý,.

IJ..ďB, ,on.tn.' .. .]oýakčnó.,ha! L||l].]c *.
jnh Kh,(n|j. h4,c!cdn4!|ň ,.|adc.*ň n'ý'nliÓ
ióú! fu m.hdnnv futb,kna oúhdcd L nluňý
ýonu an noýoánl' iaL ji| ,'lo |.|.no v ňifuL ].a.

ó.o R oRGANIsAd \{aÉRovÝcH souTtzl
Dilkuí o ,|o,Lh! ,ll,rdq ru'runnbn,d rub.

ttruutklnkh dtut!'o ',t1zcla, ,, ttiktird -4n-
fid]nlho doa'tnlho lclu nmnž. h'l ar !'u|Otý.h
'\!nž|.t u n,ja!ý| n|Mi knúk'ú d.lk|,ň n!'.
rr,|ipra!.nr'|i floi!.atauchá..ik|h,n rňl3to o|F

Nhl,ž. jlň b'| ii' ýofu' 1. 't .|.h.la'd| ftb
nllch' hd', .n] otdňtiN, ó ňk|a'.l||i.|.ho'fu|'!
! órri 'fud.Úkh ,Odrnvt 6'\!d .!'ano hrk|livn!
'tol|lt|art ý.r||d c 4uho d|u.nw |!i. b,no1|2 '0) '
^on.tn, aýkl!'L 'doi'l 'iM fu ,pokhli.la ,|u.
d,ll .ai|i|.ho ýc1 fu lh óč|]|á.cn}rh ňaair.nn|n,k'
s |oho|d hhdú,aijnll lI|!|ň 'h
ňd.lád Lkd a ýýho|ir*' ,|iirdfcl ó 'kl.4l
,dnťrc| ji!lo|| ! kthnid ndn!, n.l ňod.Iá|, ,k|'
, dl]|, o||divldn ,.tcí]l o. l,u|fu. 'fui..i ňahl
,ódl. tc'úlho L,nÍi! Ilo. Úl|.n .|rbc i 3 ,,tněnď
dóv||o! !||'|l' ,h k.nnihu |oh.k|l,o n'r|y do*fuh
n.alá, . Mljň. nd '|a.]i ž. zvl,!|l ! .d..,d|ii
v&lÓňn ň . xb.l,'!|,t.n!| ,n!oéi. fr 'odeh d
núd.ldř. i.. fu ahdň,íh|, ho nod|k| 'c.|nd 'b|.

'i'|. b, I 9|o.o.'rlc|iio llnúa| |k. Do'rrr,ýi
krhni., 4a||/ 9|i fl2lhl l||,|d| !'''.uhÓ fu.]..
ld|, ó hlcvnl 9ti !'blrfu'Íh il!|!,lch' Náo|h 0t.
b^ilnlho bodfarlto l',lňu ý.lrhdfu ,@o]d.

7'0zÁvlR

E.d]o,d' r|l'ýa.h Í |dl,i.to.n|no|o]ai.kl
,ll,|dot |.,|ikntan|n j. d,d'd4 Bl.ň q',.Dá
ňa.hr,s, v'uj ,o l|díu ?ll0
.x!!| ,|fu^i id. rytnk ^u*n| ó n|dň. jnn 'ndv
i .]oýi ňo.non!,i.h !há.cl.l!i'h!ý nc ň.zinbdd.
alk lorú é'',ch.ň 6'li a3,on dadt4 lk|a ,,.d dr.
bou' s.b.Iall kolriL. fuIú|i n.,.frhoÚ n.dr.
..|kfi.li ý a,|íhfuar a 3,a.ň.|rchl 3 dt||d.1n! ,|L
'rdú' zb ohů'j.h í dolft@a| ,]adn'a| .!'I.dÉ,'
bud. jh|. í|*oli*; b'|o futo| '!k'I.L|' ,|a|n
ý ýdnŇ| z \nh-

Nií ,t tt1l
lú ̂ l]40 ,
N|aun wttl
Y r \

|o.t,dun|6ó ,|i o|dnlhdnl Ól]hadn!|'.h ňhl ' ncd4l
fu úolnr bu,lia. Ua.d.n) ,o|odd.| '@í'|

r)ua 4 ro n.i h Áoa.l t |l..nlň.kt! o dÚd
nn?d tJ'@|q..4l1| ,|0 l4l,él]. t. i. nú4o 9..hď
' o|oa'ikfl ipdnl l p],dla3ry ,d ) n.bo DÁj|| do
iin.ho b|ofu|u i!ú,nl'd h|i]a'

Ptipú|rr.' r. ró,ddfut' b) i.) ,'l, ňd4
I Lú|t]|lň MÓ,!.Llri ii, '|.d nltolil. k|,.

d) Blacad nclh| n,ful da 4.át|, ý.d ax.

N.ňuifr in'l ehý 'dnro'|tfut' l. ,.dň|ntou
be.hlho 

"|n!nt 
,or4.hvtt, e) 4, b) i. dot n b

ýcv a wláďdhl ..kho aklÁlho :a|l'd,l",h.6 oo.

4'2 Pri hRhrňické lurbulď.I

v ,ol,!c|! íkar1yi.W .&ad',,,,|ihMn! o LM
5156 a I'M 6ls6. Pa.]ýhn,ň. pfu,, ,ódrhh| ýú".
uho nl.h| ,|i ptok,dvánl @ fu'án|' ,.bď i, l|
nufu d,|.'d .i|li.'ji n,' ,ni lh.,ňnh. furb!|.nÍi
rózbdffi' h!.dn,i!| a !,1]! íÓ,,dnl óó m.]ahicL'rh
hr d| hodob'.''Ó|'ú L'! ý !.
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ABC

Mod€l ie u.čen k nácviku atrcbatického
létánt prc začátečnIl.y i pokločilé' s dobié
sladěÍou skupilou EoroFnádrž-v.tule ie
s.hopeĎ úllné at.obatické sestavy. vy.
zMčuje sc velqj jednoduchou a Íobushl
stlvbou, tlkžc dobře snese i nePřlliš šetrĎé

Prc poho! Dodclu je Počttáno s ňotorem
vltava!.5, klcÚ je v současné dobč ncj-
dosrupnčjš| i když sc nehoď prÁýě p|o
akrcbstjcké mÓdcly, nebot je konstruován
!ýhradně pÍo ňďely rychlostnl' Tcnto
Eotor má vclký p!úmč. difusoru a násled.
&cn toho me!šl scbopnoÝ $áni z nádrŽc.
PlyĎulÁ á stejDoĎčrná dodávka paliva do
Eotofu v. všcch Polohóch, kt.Á je u akro.
btický.h Dodelů !utná, jc zde problcma.
tickÁ' Pfoto ie nutno použlt djfusoru o po.
někud zmenšeném vnitřníh ptúměfu nebo
si v'ypoEoci vložkou' ktcíÁ prútok zmcnšl
(pozo. n. dkku v rozpÉšovači)'

vduli muslmc přizpůsobit motoru' Nej-
vhodnčjšibybyl z 24o+250mm,s.oupjíl
l20 :130mm' Jc však p!'vdčPo.lobíé, Žc
bud.né musit pÍúňěr zmcnšit tak, uby
motor ',točil.l Da zcmi ncjménč ll000
oíBin, Řdějj vlcc. Prakticky to ]zc vy.
zkÓušct při léráni' otáčky Eotoru n.sněil
Jlyšit.lně pok|esnout, icstližc modd ,,za.
věs'nc'' m Ý.Nli (n! př. při prudtéň
ŽloĎu do svisl. slouPgvého lctu)' J. lépe
létat 3 vltullo o 210m'pii 13000 ovmin
n.žsv.tullo o 240 mn pii l0 000 oímin'

Modcl lótá na iIdiČí.h drátcch l7 m
dIo!hých'

POPIS STAVBY
I/!, jé tvořcn pllhradou ze 9m.kÓvých

liš( 10x5, di!8onálně vyztužcnÓu lišbň'
l0x3, klerá j. plipojeM k Plné Přcdn1
čÁsti z prkénká nebo př.tližky 10 ňm'
Př.hads ic uŽávřena bočĎiceňi 2 př.kliž.
ky 0,8 :. l hm' styčné plochy před kllž€nlm
zrts'Íň€' Ke spojcnI této části schodinej.
l.p. letecký klih Uňacol' Po skliž€ni nÍ
cMňe do ŽtÝrdnud v scvicíóň stsýú.

Pď udělámc ýýřeŽy p.o ocNnl plochy
a ostruhu' otvory pro nosniky kildla dělá.
mc.Podlc igblony žebú ki|dl6. U všech
téchto výicŽú dbáme'.by byly přcsně kol-
mo t truPu s aby kijdlo i Ýýškovka fučly
nuloÝÝ úhcl náběhu. ob.ysovou ,,kábinu..

Ž odpadu balsy obrouímc'dÓ piÍshšnélro
týa.u s dobie přikližlnc. N9kon€c nemi.
mc zaPomeíout !d nosičc pá&y řiz.ni'
kte.é prvlékneme. pi]kližI'ne pied sesta.

Trup lze zhotovjt laté z plného kusu
balsy. prkénki asi l0-l2 tm tlustého.
v tonr piipídě 2apuslioc do Přcdku dva
lrBíolky Ž lv'débo dř.va v roměrcch asi
! 2 mm X tloušťk! trupu a délce asi l75mm,
na něž připevnlme motÓr a nÁdr'' Překl]ž-
kou bDde pák Žesile! ie! picdck trupu
laltořc po kbjnú a dolc po odtokovou

Xř'dl,' P'avou Púlku křldla postavjmc
botovou na pd<ně' Po Žlshnud i' nlsune-
Ďe do trupu a srř.dnl 'cbro k němu piik!.
žIňc. N8vlóknehc dráty ř'xni a posovlmc
,,vc ÝzduchD.. druhou púlku. P.o zvýšcni
tuhosti křldh vlcplmc mczi oba PÁry hlav-
íich 'osnlků ob jedno žcbro bslsové stoii
!y (lcty kolho k Ďosnlkúm). Piitom ne.
ustálc koĎt.oluj.úc, nenl.li křIdlo zkrcu.

Do koncové &apky pŘvého třId|a z}
dlabcme ! alcp|me Žáv.ži Gsi 40 g), do
kapky vnitřnlho křldl. tfubičky p.o vcdeíl
řIdicich tÁlrcl (hliílkoýé, mosazné ncb svi.
ÍuÉ a slcircĎé z p.pjru)'

o..J', plodry jsou ýyll2nuly z blsového
p.kén&Á 4 úm dústého á opdcoványdo pro-
lilu podl. výkresu' DbáĎ.. lby lcta bál9y
r.lg v'dy sň.r dclšlho lozňěru součáÍi'
výškoýé ko.midlo jc kc stabilisÁtofu při-
pcvn.no obv'yklým způsobcm |áikovymi
prouŽky' spo'enl p.vnych .á9rl ocJsnlch
ploch s tfup.n je zcsllelo jcštč pře.hody
z balsoýých lišt trojúhclnlkového prúřczu'

P,d!dz.É j. ohnut z occlové stNny
z 3 ňm podle vý&.csu. Mhl., kt.ťá D8il
být spájcna, očisímc dokonálc sD'íkovym
pallťcň,oběěástiovážcúcpevněoČištčným
ýáŽacbn drálem a dúkládně spáilmc. Podvo.
zek jc gmonosný 3 d.žI v áicŽu !! spodni
stráně trupu a v otvoru pod horni strsou'
otvor vrtáme po dohÓtÓvénl podvozku
s nději o něco výše; PiizPúsobíme pa&
záieŽ na spodni sr.aně. KoI5 isou bud celo-
di €Ýěná ncbo s gumovými obručemi' N3-
ňontljeňe je oblT&lým zpúsob.m Fczi
dýě piipájcné podložky.

Nádr' jc spájen. z mosazíého lebo po.
c'noýaného plechu (Ž koísNy) tloušiky
asi o'3 !m. Plnicl i odýzdnšňovacl tnbly
mai' oboustŘn'é šikmé zakončcni. Naýa-
ýime je osorem proti smó.u lcfu) aby pa.
livo ncbylo za lctu z nádrže výssáváno'
K trupu j.nádr, piipcvnčna čtyřmi šrcu.
by do dřeva poňocl timcnu z duBlového
p]cchu tlÓuštky ási 0,ó mm. Nádrž pi.d
arontovánim jcště přezkoušíme Ďá těs.
nos a dúkIadnč proPláchn€mc'

Ál..'l' Páky řlzcni jsou z i nň tluŠtého
měklého occlovélro plechu' táhla Ž drátů
jlzdnihU kolá' z nichž vihodíč využ'ie-
mc kon(ovich hlJ\ičck' Páku viltového
kormidb poiisímc vc Ýýškov.e jcštč šrcu-
bcm M2,6 n.bo M3 s ňatici' Picd spoi..
nlm obou čistl táhl5 nesĎlme zapomc'out
na vcdcnI táhl.' ktcré ic ÝyiizDuto z pře.
}l'}kv 2ňm szásuíuto a zakllžcno do oboÚ
vr*cv pick|l'ky na trupu' Řlzcnl muí
být Eeilzeno spráÝnč do ''nuly'.. vý.hylky
výškov&y ná obč strany ňusi být stcjné
. nc me'šI ncž 45q. Blzenl musl mlt !a.
proÍo lchký .hod v( vscch polohAch'

I'ř?d to|a.enl'n obrcuslnc lclý ňod.l
p(.livé icmn'm 9kclnim pál|rcm.

Ki|dlo p.ráhncmc sticdně tluŠlým .ž
tlustým papircĎ, čj*i z plné bahy tcll<ým
podtlsjn'm paplrcm l'lp.n í !'od').3l'y
pilli{ n.ssály l6k. Tcn'o p.pk lcPlmc nci.
lépc bczbaNýú l.kcm (cclloncn)' Při po.
užitt hpidcl řcděných vodou vyvstáv.jl
totiŽ lcta balsy í povťch ic hrubý.

Po dúkladné inpregnaci můžcmc modd' 
opatřit balcvným lá|ěr.m' Na&oíccpřijde
ochÉnný nátěr prcti účintu Ecthanolu
(přÍpadné nitroňcthánu)' T.n ňuý být
Žv!álté v přcdnl ČáÍi dul|'dný'

záv.rem by(h chtěl zdúraznn' '. pe.|i.
vost v práci je prvnIm Přcdpokladcm ú3p..
chu' ]sou ňodcláři, ktcii postavl mode|
oodlc výkÉsu.ak o.lbudou iťjn kdyžšp*.
;ě  lé lá ;ob! ln l  konÝruktéla ,  ' c  p i cd|oŽ i l
výkN íeúplný a ncchává Ši ''něcol. Pro
sebe. ]c to jednoduššI ncž hledat chybu na
sobé. Tito úodcIáii si vš8k ncuýědomuil,
'c to,,nčco'. ie ien důkladnost a poctivost
vorá.i. vla*nosti' ktcÉ sc ncdájl vyjidřit
n; vykrcse s k.rdý modcl]it 'e bud má

\.ÝKRES MoDELU,,ABC TRENÉR"

bude pravdčpodobně k doíánl asi a 3 mě.
slcc v modelářskýČh plodeinácb'

Modelářúm' kreřI chtějl model stávět
dřiv€, dá .ed.kcc zhotovit ! ušl. poštou
Dla'ocBnckou kopji vvkresu \e skutc.né
iť||roiti' PlanosIJhcki kople stoy' ],50 Kčs
včetně poštovného. Platte předem pošt'
Ďoukázlou ná ad.csu : Rédákce LM, Lub-
iáňská 5?, Práhá 2. vyřizeni trá 'eiménč
14 dnú' obiednávky výkÉsu ',ABc TRE-
NÉB'. pliilmámc do ]1' prcsin.e l95?.

loŽději došlé NE\iYŘÍDÍME!
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6a' v tomtÓ Prtpade ías6e virenie, kro!é Žnanená Žfučíú stratu
ía Prúdenj. zužujúcá sa ěasť tfubice (konnPor) móžé byt krátk.,
rozširujúca časl trubice (difuzo' musi byt dostátočne dlhá, lby
uhol stieí le!.ekočil hodnot! toi (obr. 28)'

\--,---"-

i

/  i r
Cr -
él ----.-.-./ obL 29'

Holný a cÓlný obr's prÓfilu móžeňé chápai áko dÍc smostltné
Polovjc€ trubice (hornú á dolnú)' Na hoÍnon obryse plidcnie
najPF zužujene. lotom rozŠirujeme, na dohom obfysc jc situá-
cia oP.čná, čižepnidenie sa najprý rozšifujc ! potoň zužuie. Aby
ncnAstali odtrbnutia, íená byť uhol roŽširujúcc, 9 časti obrysu
vnčši ako l0.l2'voči todorovnciose (ob.' 29).

zldná &ď dolného obtysu, ktorá odpovcdl zúženci č.sti tubi-
ce, mobl! by byi stmši. ako l20, alclmóžc plctlei ho.ný ob.
rys, a tiež sa n.móžc od neho PodÍatne vzdialii, náni'ýýš s nlm
pok.'čovai' Rozširujúc! sa časť horného obrysu potom učuic
zuŽujúa sa časi dolného obrys!. Najnoióie ňóžcme pozolovať
smcť ÝFvolji p.o6l, u &!o.ého zadíá časťdolného obfysu ie sil'ci.
ši. zloD.nó $EroE dol., !&o hÓrná' To mÁ Ýš!k okrcm tažkosd

B E N E o E K  G Y Ó R G Y

z ňa.lérčlnf
pÉložil o splÓ@vol lozeÍ cJ,A^lš

(5. poklačovani. z LM l1/1957)

obrysy pro6lu, kio.ó Jcdchký 2istil Ďa základe prlktický.h
skúšok,sú plomó len Ý tom pdpade,a& je ncdzná Ýlstva tu.bu.
lcntná' záÍučcnie ŽvirenciDedzncj vstvy ic tedy podstatnc dóle.
Žité' Móžcme ju dosiahnui niel.o&ými spósobami, &to.é gmc už
v našom pojcdnanI podrobnc pophlli (vid LM ó/l957). J.delský
doPoručlic t svoiim prcljlom silné Žlkrivenio nábežnei hreĎy.
Pre tento účel sú .eltom vyhovuiú.e ,.kliÝcĎia nabeŽnej hrány,
udáné Profesolem schfiitzom, ktoré Žafučúiú pri Íó2nych R.y.
noldsových člslach turbuletnú mcd2nú vĎtvu (do Rc 50000 ie

Obt.30.

poloňcr zakrivcúis nábcžncjhEny 0,4.l', do Rc l00 000 -0,71-
do Rc 200000. l,4 .];,)' Jcdclský na átladc stúšok priponíla,
'e podta i.ho názoru pr! R.čIskch 20000-50000 uic jc !ut'lé
použii mcnši. zákíiýcnic nábc'ncj h!.íy, sko o,5.]1,' Ticto dáil
3s zhodujú s výslcdkami' kto.é smc dosilhli bchoň jcdného d.sín
roči!, totiž,žc ostrÚ ňáběžné hfanyncnajúpriaŽíivývplyT nasa-
bili!u,3 otrcm toho ,c Yirenic, ktoíé lzniknc ako ná hÓrĎcj ták

pti staÝbc aj tú ncvýhodu, žc &onicc Profrlu pri odrolovcj hran.
zlrrubnc (obÍ. 30)' Takýto ptonl použil prvý B2 soviebky ňÓdc.
lór Matvcicv na ň.dzinárodnci sútaži v M8daBku v r' l95ó'

cnlvýĎ bodom JedclskÚho p.ofilu je vťl'ni tcĎký zldný úsek
o hrúbkc pgpiercÝého listu' Tento Plobléň možcn. riešii dvomi
spósobĎi. Prj použitl Póvodného Profilu ňuslfuc vyskúšať noýý
s'ósob stavby, kdc by smc z'dnú ěaí vyNorili 2 tcnkého b'lzo.
vého listu' MóžL.mc robii skúšty oj s prc8lcikou' ktoÍá nám však
ncdáva vcb nádťiÍ na úspech, plctožc j. t]aŽlia! má sklon ! zYlno.
vatcniu' Druhý spósob ic komprcmislcill, tot'ž žc vyrvodse n.-
tolko hrubú Ž.dnú č.si proíIu' žc ai pli stÚťom spósobc 8tavby

gjn. doliejý.aic, hóžo Žnlžiťvýkony' ProfiIy s vclmiostÍou ná.
be'nou hr.nou nróžu Pracovať hospodá.nc už lcn vo velmi ňalom
rom€dzl uhloÝ nábchu a vý|onýj hlaťnc vo vctcr'om počasl,
očividne potlcsnú' Jcdelský dopo.učujc cštc na začiítku dolného
obrysu l.2%' v'vpuklé vylrotovcnic (obr'2Ó)'

výsledky skúšok, ktoré Jede]ský vylonol, možno zhťnúť do
profrlu, ktorý vidici n! obr. 27' zaujtmrvó j €, ž€ tcnto p.o6l ý
velmi podobá rczu vtaěí.lr krldicl'u ktolých prcdná čaí ic h.ub{
(p.c konŠtlukci! kosti á sv'lov) á Žádíú časi tvoll peic' Dávncjšic

Obt ,28 ,

lcnké klenuté profily úazýv]li vt.člmi proÁLŤij no Jcdels*ého
prcfu sa vtačim !Ňílom podobj ovela viac.

Podobný !Íofrl možno v'Ťýoriť loužnim Žákla.lných pEvidiel
a.rodyíamiky. všeobecne je ŽnÁhe, že íemóžffic Íuboýotne me.
niť prieEz jcdnei trubicc, kto!á Íesie i'rudcnic, bcz toho, že by
Msbli podsblné !rJty a od|rhnu|'a' Priere7 trlbi(c n.!ml.me
ÚcNo rcžširoÉť; ná Žúženom úseku p.údeíie as nie je oatolko
cituvé. Tým je vysv.d€né, prečo prúdiace čiagtočky Eóž.me
ŽÉ2u zrýchli!. Ak ich spoňálime, čiastočky sa už pohybujú oproti
váčšiemu daku, tahko sa zblzdia' Ýzdialia sa od lovrchu a odÚhnú

O b r . 3 1 .

dosiahn.me dostatočne pcýné pro6ly. Pri tomto jcdnoducbon
spósobc ýtvby lrrúbka zadnei čsti Íú byť 2,5 -3 nm (ob.' 3l)'

výslcdky skúšok, kto.é prevádŽal J €delský, dáýajúnám súčasD.
odpovcď .j na to, Prečo sa tak dobrc osýedčil v mod€láBkcj
praxi dncs už na svctc sústávne použlýlný prcfl B.83'6-b, ktoý
bol gkoníruovaný v r. 1944. Horný obtys tohoto pťolilu ie sko.o
zhodný s ob.ysom, ktorý doporučuje Jedel,ký. Dolný obry9 jc
p.avda plchšl, čo však ok&m jcdnoduchš.j 9tavby dává €štc sj
Ýjjčšiu poŽdlžnu st.bilitua pnto ho móžcmc ýclmi dobre použiť

Obr' 32.

u ta}ových ňodeloý, u ktorých poPri dobrcj tlzavosti je lotrcb-
ný pro6l s m]ýd posunom pósobisl.r vzda].!, áko u jedĎoňotolo.
Úcb modeioÝ í. $]mový pohon, ktoé máiú dlhé tfupy, á u vorne
tjetajúcich mod€lov s mecbsickým motoroň (obr. 32)'

Profil B.835Gb !!e řho výborÍý horný obí's móže byť zá}Ja-
doň pr. dalšiu konštrukciu pro61ov'
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I'reno s na startovacl oraha
záj.ňcnn o.olně laajkl pÓlÓňdkd,, Úokelr skut.ěnjéh k|a.l.]

a tzdid |l,.nl núd.l, ,ře.thlddáfi zařiz."i' ý ht.|jb I.. od'trr|o-
ad| ho.!.| 'e z.ně i o teténu, hd. br to jifiak n.b'|ó ňrža.. z. 'h{!e-
iost| j. 'nófro' že s|drt tahÓ.lho nÓdelu ý z.ně ýúsÓbl !.1úi .Íék|ně;

" 
raÍlid 'lz.lich ho|!.lú pah i. nul\o lý|o s|ad! dnn'
Přo t.n|o úč.I li frúžm. llaštibii ?|oýř.|tk, .hot@it j.dnÓdu.

.h. 'oř!'dl 'e dř@r, hk|é je na píipoj.nhn aýkrcse' 3.t. ! ,á'ddě
o dfuh t|ojit'ch kolejňic a, z ni.hž s|řédi| k ?dnž /ch,e,a !fuubr
.lo dř@c 9 ad prcžc1.h |. Kfajn| hokjnh. ý daj! ýí.ýavn ! hulbo.
virých otufbh a ?|^žct.h .!o a'dáknoni, a.l?@klajlc| lÓz.hÓdý
?oó!Ózh@jch hol dÓd4u, U irÚóla,ho dlavhol@ého ?oífuo'*a
slÓ!žl nř..In! hal.jni.. p|o 9.d4í o!t|uh'' píi třlholoýéfl ýÓ.Iaozhu

K|ainl hrl.jní.. ýou zajillěrr ,a,gš|ě,J)'ni !|oýb' 5 a dÁb ,ah
Lřl. @ou a!|í.| 7 ' ?od hu|Du 9lÓž,ú. Po|tlažhu 6' Na '/až4 ,6-
hdbuj.n. pÓnÓc! ltoubú a šýallh' 2, ku|é e,!|j' 41a| kÓB,fuh.í
'to ?tl?dd ,ar|u 2 rfáar a .húňt kildlfu. Úa.ic.'

DéIkd j..lnoho Í!I, Šhn@ac| d|óh' j. 2 n' čilí při ,Ó!.itl 3 d ')
nóÚ. h di'Policí dtáhu, h|e ?oýač1 ,řÓ 'tř.nné !.lh. úod.l}''

vobá polomake!. D5 pops.né starto%.l dráz.'

J.dfut|h. dlýí jso! s?oin, ph.h@'ni honc@kdni 4, ,řnh'c+
nýni n. i.d." hon.c hol.jnic ltoub' 10.

c.!o! dfu,hu nú,.d. ?Ó.l|. ?otř.b, natókt !. 'ně|u lafl' Úkž.
'|dt| nod.u j. o,d' bez?cč,!.

I
2
3

6
7
8
9

l0

Kusů

2

3
3

8

ó

Nó2.ý Matcriál

ipo'k! pl.ch

50x15x40O
3 5 x 2 0 x 5 0
1Klx25x2oo0
l 0 0 x 3 0 x  I
M B x 3 0
a 8,4
M8
3X30
3x20
2x  lO

STAPIOVAC! DPAHA

'arus|N vyLtČIL' ov soÉdň, Šuňq.|h

Budeme mít zase ma|é modely na gumu I
lVLt mooay na glmu o rozpčtt 8oo áž
900 Dm fujl proti dn€s bě'íýú úod€.
lúE typu w.tc6.ld v.lké výhody pó mo.
dc|Ářský do.ogr. Dáil s. dobř. Žhotovit
Ž ťuz.mského Mtedálu v.etně gumového
swŽku, vrtul. o ]20.350 mm isou běžnč
k dostÁnl v Prodeinách, čas na 3tavbu n€nl
v.liki nodely 6. td< ]chc. nepoštoď při
chybíém alétóvánl a vastačifue s fu.íšlrn
prcstrafutvlm pfu lótánl' z tčchto dúýodů
jc to n€pochybně vhodný ryp prc modeláF

Mláde' vš.k chcé s Polbvcnými mod.ly
eutčžit a t.to mo'nost pb ,)@lé 8umá.
ky.. dn.g n.!I. Prcto také gsi u íás vTmi-
Žely' když byly i Prc Dárcdnl soltě'c přé-
ýáty stavebd !ředpisy vak.6cld. Pokud
vlm, p6l..l'l možnost goltěžcnI pro r@to
R! Eode|Ú by!^ ná l.t.nském Pobáru
v l.teh 1949-50 a od té doby nic'

DoDn|vám 3e, ž. b}rhom taEgorii,,D-
lých l!'ú].ú.. měLl zrovM oživir' liede.



všIÍň prc soutěže nladých let6rých mo.
deláiú.pioýrů, oÍEBnis6é ČsM v.
spolupráci 9e sÝlz.Dem a ta]<é plo oěkte-
Íé speciÁtil sourčže mod.lů E 8uu'

Ncvynalczu bychom oltatnč nic rcvého.
v'dyi na př. vc vel}é B.itafuii qi9tuj.
stále obubsÁ t. B. ,'lehtá třld... a běžně

Mod.I |v.l83 ! hoýí.. . vEdb |nýlhu n!.
fu.č|l ňodelóíi ,d l.|o!nIň h'Jt|@ýo! l 8o-

.!.|, tř,.I, .J.'

ý v nI souťčžI, v. Fnncii ic nimo m.nšl
$utčžc prc Mlé no.lcly na 8umu tndičnl
,,coup. d'bivcť. (zimnl pobá' c.loútnl
ho ch.ratteru t v NsR patř| ,,M|é guó-
ty" do c.lo*arnlho nisr.ovswl (ril.la .J"
do 12 dňt pl@hy). Koíečn., kdy' ismc
aÝcdli u včrcňú 3 úspčch.m klt.gorii
A.l, p.oč by.hom noohli mlr také u mo.
d.lů . guEoyým Pohoncm kltc8o.ii B-l
vcdlc tategori. B-Vsk.6cl.l7

Já sán stav|n k!ždý lok Dino Úkonné
ho.lely rylu !c3}.6cld také .spoň i.dc!
,,malýguBót.l' zc zkušcnoud Ž lédnl vlm,
žc ml!ď chl.pci 3. o t.nrc Mlý nod.l
z.ilmil vlc í.ž o věršl !í7ak.n.u. j. p.o
íč pilhodňčišl' Piipojuji 3tručný poPi3
. nAčrt ý.ho poslcdnlho t]9u \y.l83 Ž vý.
vojové řldy mlý.h mod.lú n. g!mu' Nc.
mysllm všat' ž. byto nějat zvláště pomoh.
lo' chc.me.li tuto n.právcm zapom.nutou

katcgorii znovu ožiÝit, potř.buj.m. něko.
lik st.v.bnlch plÁíů v mě|Itlu l : t, podlc
íichž by mlaď záj.mci mohli rchou p3.
coýrt t hl.vně možnfut lourčž€ol|

MFllm, !. by g. touto otázkou měl. 2a.
bý.t l.t.cko.mod.lóřitl '.k.. t měli by

Mddď ly-l83 i. po3tNcn z tuz.fukého
ň.t.riÁlu hjmo žebn kildb t výškovky'
kt€rÁ jsm prc uy.hl.nl p.ócc Žhotovil
z. zb}'tld b!|sy; mohou být Ž v'|chčcné

T.ch. data, j.ž Dcj3ou zřcjmó z Úkc-
sur Plo.h! kildl! 8,9 dmr, prcfrl D.vie;
p|och. výškovky 2,9 dň', pron| snt''
cl.lk.Yi c.lkovÓ nosíá plocha ll,8 dlntj
ÝÁhg l42 g; !p.c' zqíženl 12 8/dml; Bun'
!Ýsz.t 42 g (44 nitI 2)5 x o,5 hň, dé&!
ó0o 'nň, ,,copov!ní.. n' 530 |M).

Prúměrné ýý&Óny ho.l.lu po 8rártu
z futy ?0-8o vÉfjí, !. zfrč ó5 vt.řin'
Př€dchÁz.ilcl l}? !í.17', tv.óvě ghodĎý
á 3 prcnlem klld|a RAIi.32, zÝItězil na
mlstn| 3outěžj ý Mostě.

Ký |VLAKÁ' Mdt II

o YĚTnoNÍcH A.2 č.sto 9lyšlm., žc i.ii.h ..rbdyÍ6i.tý
výýÓj je ukon.en a že v m.zlch stav.bDlch přCdpisú můž. dojlt
u j.dnodj!ých kongtokci icn } malému uttv.bně r.chni.kému
zl.!š.nl' Podklldcn těchto názo.ů jc lcpocbybně ltutcčnolt, ž.
od 3včtového mi3trovstvl Ý rocc lo55 jsmc v prBi D4iděli
}onstrutci A.2, tt.rÁ by 3. podít.úč lišib od usúl.nébo řcšcíl'

zdÁ Š., '. 3 rohoto hleďlk! i.,,ň6rtodo&l.. kon,rutc| íoÝý
věrroň A.2, s nlm' letol .lo!.hl sme.ic}ý modcldř H. col. po 5 M.
xiň€ch Ý šestéň htu &6u lónin' 49 r1.

h} uvódl í.D<ký č!5opi9 Flu8mo.l.ub!u, odtu.l mod.| př..
tj8&ujoe, porv.dily l.rové vllltnosti mo.l.lu všeh'y zlměry
konstrúiéM, kt..é jsou zřejmé z připoi.ného výk'.su. Model mó
Ýynikaj|cl vhstnostj pii v|€ku. Úbo.ně v'!ž|vá th.lmiky' všim.
.ět. si, že úh.l FQi t.tivou prcfilu křldl.3 losDlk$ výš}oÝky j.
lo0 (!)' zÁtěž v bbvici i. .9i 220 g olov!. N@bvytlý je též t' zý'
3-D.TÚbul!tor, tterý sesrávÁ ze zubstého použtu cclofónu n.bo
elu]oidu o tloušie 0,' tmJ fulepcného nr tt|dlc (viz !ýké).
Tlrnto ti?o turbulátofu sĎtžil tonstrulG! kleuv@t mod.lu
o  l o % .

Tento Ďóbiaue |rtJátkoíosý.. hodcl ncnl pllně v. spoj.íých
íát.ch }ýiií!kou, n.bol 3 podobnou konstÍu|cl uortov.l tllé n.
l.tošdr ivěloÝéň mistrovítÝl v M]2dé Bolc$bvi sÍ|c.i.ký .cp..-
sent&t cfuhtenson (viŽ LM 9/5?, str' l92 - pozn' .c.l'), kt.Ý
byl D.iúspčšnčjšl Ž Am.rič.nú' christ.4'on'lý mďcl núěl oÝšcň
zd. uv.deDý turbulátor' lTloko uložené @snl plochy E pomčmě

stáo by ibtě za pokut, l''z}ouš.t Ť€š.uI Han}! col.ho. porcv.
Mť i. a 3teiných Podsln.t 3 našimj osvědč.nými t}"y větrcňú
A-2. (pt)

t . : 1 , ' i  i  i
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Po.ml u"l.i máIo je z!ámo o lctcc.
tém Primyslu Bulhaské lidové r.publiky.
M.oho lidi aninevI, {c v Bulh.ňku je do.
mác! let.cký pťúmysl]s dďti dlouhou tra.
ďcl, ovšcm lijak zvlÁšťlozýjNtý s ý před.
ýdcčných lete.h d6ti dušeíý př.dcýšlm
íěm.ckou &ob|urcncl. Hl.vniň hteckým
zÁýodem byl státnl Podni& ),DdavMtt
A.Íoplanná pobotilniq.. (DÁR) v Božu-
lišč., k němu' přibyl vc třicátých lct.ch
icště pobočný zÁvod italské firDy csp.oni.
Duši s|comného ýýTojc v obou frmácb byl
I.s Cv.tan barov, dncs plukovnlk rcch-
nické íužby voicnského l.t.ctva ! prcf.-
3o. nó soniské t..hnic.. v Mc 1926 ni.
ltoupjl k li.mč DAR a od toho Íoku v'Ťvo.
iil í! 15 kongt.ukcl a prcj.ttú zajlmavých
lctld.l' v.směí lc ňus.l oE.zit u &at..
rorii školnl.h á cvičných typů, sl. dog..
hoval v ol znáčných úspěchú. vyd!řila !.
i kofutrlkcc bícvnlho t}?u DAR.Io z rc-
tu 194l, llc n.byb csrskými l.tcckými
úř.dy přiiátá. Dn* prscui. na vl.ltíl kon-
.cp.i rcaktiÝnlho vrtulnlku.

Psou lrcnstfuld iíg. I!ŽqÍov. po o!vo.
boz.nl vlasti 9' 2!ll 1944 byl! dvoumlstnÁ
školnl dvouscdadloýta L^z-1. lej| pdý
plorotyp vznikl v rocc 1946 na popud !ou-
tčžc, vypgné vclitclstvim iugoíóvského
lct$va prc konstrukci .lcm.ntá.nlho
školnlho letadla' Ing c!árov vwr..oýsl
tehdy za 40 dnl sÓ svými spollpra@vnity
ploj.kt LÁz-7 a 4slal jej porctě' o nčco
poŽdčji došlo kpo.ovnávánl dvou mezitim
.lohotoý.ných finalistú soutčže, prctot'Ťu
LÁz-7 ! jugoglávs&ého Ác.o-2s, konlreo.
vsíého Iíg BÓris.m cij3n.m. vyšlo fu-
j €vo, 'c j.k lctÓvé vlaýíosti, nk výtony
jsou u LÁz.7 gsi o 20 'ž 2' 9t lcpšt n.ž
u Ácrř2s' Př$to ícbyl t}P LÁz.7 přijat
! ju8oslávské lc!ÚvÓ dostalo i.ko stan-
.b.d!l ško|nl t}py Ac!e2s.

v Bulhasku nezústala konŠt.ú.. LAz.7
nelaužit.. Ing Llzaov přcpfa.oval pů.
Ýodnl koncepci, upravjl dosud pevný pod.
vozek M zauhovacl a vysunul kabiDu po-
ně\ud íad obrys trupu. v téro formě byla
Pogtlvens sc.ie, použIvsnÁ ješt. dn.g vc
značném množstvt bk ve voj.ffkém l.-
tectru] t8t v o.8ani$clcb Doso, což ie
bulhaFká obdoba našeho svazarmu.

Bčh.m doby Mstal nedÓstatek Púvodně
použlvÚých č$togloveíských i.dových
šstjválců !ťalter ,,MiÍor.. ó.III a Ing
Laarcv byl íucen se poohlédnout p0 jiné
motorové iednotce. Nalezl náhÍadu v so-
větstém hýézdicovém pětiváIci M-ll FR
o ló0 lrcnlch. orc Děiž bvlo |etadlo Dotrč.
tud tv'rcvě 

'u;Evenó' 
Ť"to noarÉxce'

oŽnačeíá LAz-7 M, j. těměř k ncroz..
ŽnÁnr lodobná soltrském! Ja!u.l8' Jé
nYni mnoheň ýIcc-iozšířená než půvo.h:l'LAZ-7.
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LÁZ-7 i. 8!ňoĎo€ný dolnoklldlý jed.

nollošn& iE š.íé tonsta&ce, je.lnoňoto.
rový, dvoNe.lá.uo!ý, s. a..hoÚctrn !od.

|iž po nlko|ih |.t o'.ház.j| 9 L.|e.
héň ňod.lóři třlpohl.dd! 9,k|.4,
pa||s' a '"|8k' 1.ta.l.I'!ho.1n. ?|Ó
po'taal a ?odobě dah.r'. Brla |o
dolu.l přaóžn1 btadld č.sho'loÚd.
'ká a b,Io to |ah jnrě sýóu.; ažd'l
i. př.e nd,fl. nu|fu poznat |řadíc.
í 3děasn, n.o n.! h|..h. t.chnik,'
n.ž i .a.nb. 'ab'a1| |lň' .o brlo
a,tloř.fu ,a h7aniňi.

v pod..ln| .tob' jň. ýóI. čal|ěji
w.ř.jň@dlí hla. a .dhta,ičnl hon-
srfuha a hÓ.llÁn. o tÓú i nadák po-
k?aěea|' s..nÁnlň. ý př.ddllB
' k|a|tlr sssR a lid@, d.nÓkfutk.
k)ch .,B|, aI. n.Ópňdm. ani zojl.
na.é d ňod.lóř'h' !ho.|né |,p, z.
zá'od!. N.ú.'|h. s. ?ínon j.fi ň4
n.jzndhějll |'?' oěhllsn'.h l|.d
, pí,ňyl@. !,'pě]j.h zh, a fu'
b!d.h. ýóha| p6,é't i ún@. rypr,
h|. azíiha|' a. zc.Ic Ú.z.ný.h
bo,no'tah a !. srál..h'o nkh, j.
bkctd |tosud a ?l.nkó.h' y'.It|

?tó!ě tdh@ých ý'|obk|, lidlh!.h
tukou d hle j. nu|@ si 

"óži| 
j.lrě

9lc. 4.ž '|rcjn'.h .nj.h 'o n@kách
8@..laýfri a ňohuL4ž |Ó.řol|Iýňi

Poznáváme

techníku

BULHARsKÉ

šrol lÍ leraolo
LAZAROV LAZ.7

novými tii.lélky t štěpnýňj přistÁv..ími
k]apkej' ov|ádúýňi mechúicty.

Ifu, má přlbadovou koutru, sviřcnou
z e.lových lNb.t' J. .|oPlněe $.rcvými
př.pÁžkÁmi Da zaoblený v.jčitý tvar a po-
taž.na plátncm, n.senýň lištmi' za moto-
r.ňa v okoll tabiny isou ďnimtcbé du.
lalové p.nely' v kabiĎě jsou dvč s.dadlt
za scbou' obě 9 tomplctnlm ilzenlB l 3!.
dou přlstrcjú i pro nočnl létáíl. Kryty t!.
biny sc odsunujl doadu' Trubková kon.
utokc. jc wvc.len! i do centrcllánu, k.rý
jc Pot.žcn duralovýB plcchem'

odd'l Pt'.,, i9ou jednodu.l'é, samoDo9-
né ďcvčné koístrukcc s plá!ěným potahem'

Přistávacl 3ař|'.4| ÍÝÓt| z^|áhoý^c, pod.
voz.k kl.sického r}?u. Hl.vnl podvozkové
nohy ilou u.hyc.ny na ef,trcplánu a 2..
t!b!j| 9c ňcchani.ky dozadu tok, žc i v 2a.
3Úutém 3tavu laěnlvÁ poloÝif,a kol.2 ob.
rysu prcfilu' Tlumičc jsou olcio.pn4m!-
tické, blzdy ň.chanicté' ostNha jcpcvíÁ,
otočnó, oPsdénÁ kolem'

Mo|Ó/@ou shupiÍu týoi| i^ý.rln| |adoÝý,
Ý'du.h.m.hlazcný šcsivÁle valtct.Mi.
noť.6.IlI o 160 kon'.h, poháDějl.i dÝou-
listou.lřečnou ncstavit.lDou vftuli'

a.r@'l ýi''. ,e jednoduché' cdé lc.
tadlo j. nEtř.ro,vědou š.dozelenou bEř
vou. PoŽnÁýacl phmeDa a člglice ns trupu
. křldl.cb jlou čďnéj vrtule ic v ba.vč
dř.va, icn kryt nÁboi€ a asi polovifu déLky
listu jsÓu čeícné. vláj&a !a mě.oyce Eá
3ho.a baýy| bllÁ, z.l.ná' červcná. ,

T..hníckó .!4|d LAz-?: RÓŽp.|| L0,46m'
délk! 8 m, výšk.2,? ň, váh! v | €tu 927 k8,
ncjÝ}'ššI lychlogt 24o km/h, d6tup 5250 D,
3toupÁcl &s n. 1000m4,4? min'Jestovn|
ťychlst 2l5 }ň/h, .přistávacl 8' až
l0o tň/h, dolet 845 tm, v}'tN.IGt 3,5ó b.

václc. NEMECEK

Ieteckou

Kř'dlo 3Íúš.Dé tonltru}cc F{ dv. noý
nlky . čá!t.čně př.kližkový, částcčíč plá.
tčný pot.h' J.!řipoj.no na kútký centrc.
pEí. odtokoýá hruM ,. op.tř.m šl.rbi.

Nd lníhclch j. k|adlÓ LAz.7 o túzných pohhd,ch.
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, 'MoDELÁŘsKÝ SoUBoJ..
(CoMBAT) V TIŠNovĚ

PNd sour.ž tohoto druhu u nás byla
u3poiádána 20' října v Tišnově' Létalo se
podl. pravidcl ,'vI I I. Evrcpského kriteria..
až na výijmtu, že soutčžicl mohli léEt
s modely, opatřenýmj motory do obsahu
l0 ccm (viz .lánck v LM 9]57 - pozn.

z l8 př'h!ášcných absolÝov.lo soutěž
pouze 6 modcIáiů; ostatnl modely Ýesměs
rozbili při trcnin8ovóm lótáni' soutěŽlcI se
rozlétali vc ticch soubojlchj na mod.lu
s. Kadlccc Ž KA olomouc. vltěze je.tnoho

soubojc . 3e všal pÓllodilo ř'zc!l a do
finolcpoý!povali jen2bývajhi dv! j 2 ÍnáIc
vyšcl iako vitčz s' Formánck z KÁ B.no,
ktc.ý ňěl modcl s motor€m ,,vltav'n..

vItčzové íMle byli odměněni ÝěcnýĎi
ccnlmi, upominkové ceby obdÍždi .ovĎěž
všichli účaslnlci soutěŽc.

Yjsledhj
PrýnI dva jsou souiěžicI z nnde, pořtď

dalšich bylo seslveno podle počru bodú,
dosaž€ných v pNnim kolc:

1. Fo.mánek, Brro; 2. Hcger, Bmo;
3' Hyrck, oloňou.j 4. Kldlcc, olomou.j
5' Havličck, Brnoj 6' chutný' B.no'

v přlštlm řocc chccmc tulo soutčž opět
pořÁdat' Dou|áme, Žc bud. nl! ý!'ššl o.gá.
nigačnl i spoitovnI úrcv.Á, i tr|'' múžcme
lctošnl ro.nik hodnoti| kladíě vzhledcm
k rcmu' žc sc ! nás,,souboj,.léi.l po Přvé
a z cclkcm ncpřlz.ivého počási'

ZEH

Purdabn. 732; 9' Šnnáč.h' PÍ1hd 5 722;
!A SiLl, Vllhot ?A8 tt.

DúžsltÓ P|Jh! 16 1lsha]o obld..,tň
?4/|c, Íi| nrsl jdsné ?fue$|!, s 2.472 b.
|řed vrškÓLÚn (2'187 b') a P|dhoa-'áp.|!
(l'981 b')' celAdn odlčldlo 38 s.ý|ěžtclch

sÓu!ěž ,lě]a té tšéčh A.íégr|iich hlo.lhj
pruběh b.z ?fureýú' Jé třeba pa?n!h."ar,
,. néodpdídnj,n ?řihla!o!áni,, soutěž|.
.kh (',pro jisro'u do?ředu',), kkři ý ýah
hé.]oýd.i, .z,ihaÍ zb1léčfi|j zl|ó.! a a!-
lr!óni féži. zě zajiš,ěni ýraa@óni a @
léhr' J. |o e ?oncdn1 době ?|ob|éfi alc
ýórni, kktj bud. nutno unÚólně ř.šn ?rc

HLEDÁsEMoDEL

Dn. 23' tJjna u].lt| z Pla}y.sÍa{ni. hololďý
ňodd!něi.nroxýi.rchva|y,kd. kl.!i|'MÓd.l
: mololr.m o ob!' 0'ó c.m ř hornokrlďýj roŽ'&I
ll' cn, kabidový' lozldldacl' B

6idll íÁ ! j.dnó í!ány ,'B", ! d

B c..h, sáfrďá z l,!á]'Á 13'

R o V I c E Ár r.c.zbta a,e-é
/ /

(|č) Jcdna z ?o:lcdiich sou|lžl le|rhl
'ezohý' IíÓdič,| ,'2ehfubice,,' ý sn. hÓhola
až 13' řiifu, alé pěhné ?očd iho,nilo dob|é
!ý et!h}, Béh.nl 6 hodin b}lo ,a fufu s|a||o.
,iltlch ?|ov.d.no .|c. n.ž 400 ýaÍn|' Kd.
|.Eoti. A.! b]|a !,h|dzend juniotúfia ka.
|.?ofi. A-2 b la ro,dlkha na |řnlu jýliotú

Z píih|á,enlch 28 olilétolo ! hauqo|ii
A.I ,Óuzé l7 sou|ěžkkh' v!|aua,j'hí
letr zbhězil Han!š 2 K, z.hídi (ahrct
v' srroJedl] ' celken, 423 v. z 5 ýdn '
Zo sýúj ú'?čch 9d!č, hlalní dobré kchnne
,kk ,&dalu. Dtuh! bll Ktl. ' I>tahý 16

Báltoíičel z kdjského .ercklubu Pardu.
bic€ zalétal na 8. mlsto.

(412 !4 ?ř..l ]q,nah.h ' N.' stťakci (390
ý,' v soudži ladli ,ětlinou ''Pelihéní,,'
dól. ýdn.Iarda| A-1 slónlhýéh hÓÍlelářú
a .Kóči 1,,. N.jhladšin soltěžicln b}l
8 1|2k|ý KostečAd' kk|' létal.pto,j,, za
Utbav z N' strclecl. Jeho na|oý|íbÓý
o nodď,Ak|ý ňěl ,Ó,né,fue' b'la,ři.
hladná; dÓýihl ýdfrého úís,a.

v 'oulěži dfužs|e Á.! &ÍIě2no s Pře.
lrhóý d|užs|!o oh|4u N ' s|íaš.., ! l '285 b',
?ř.d slaný", (865 b' ) . Mnro @edené o^|é,J
ý Ó l4lo hatego|ii . Íudiž o nladé nrodeláté -
jin.]e drsud Ósi frólo ýa|ajl'

v hakgořii A.2 - juti.ři od|élolo . ,řř
hldk"'.h 28 ?oBe 20 soutěžkkh' P|i|lát si
rpět odnál ž.h|úi.hý Han!! (806 tr) ?řed
Křlža,| (7Í9 a|) o wachýhakefu (857 tt) -
oba 2 I'/ahr 16' oýa|n/, do!|d frólÓ 2hašéhl
ňo.leláři okfésu N' s||ag.ci .alé|ali ?Ól1-
p ině|ně, takž. jako dfužstvÓ @hězil zo.
slouž.né okreš Pruha 16 ' l'9!3 b'' ?řed
Pťahoý 5 (1'806 b') a N. sÚakci (1'837 b').
vněŽ léral s u'|o".n7fr fird.Ion ',sa.
tu|n B|| a ňod.láři z Pruh! 5 .čršinou s Ha.
noÁk@ýni .Káěaňi 2,, '

soutě, ý/io|ů A.2 frě|a !,sÓhÓý ú/ov.ň.
Dadtj 'ou|ě.kl - sild . vjšh@d - .losdh|
b|úh!ru břé! 14l,tad ýa|I a dea,erujt|ý -
Ťuhd! z Řnln - něI jekě !2a Ú' Po;adi
?ailch d6.|i: l' Tfulka' PÍahd 16 848;
2- Sdiaa, Ptaha 16 817; 3. P6tka, Ptaha
16 807; 4. N@ók' v'šh@ 805; 5' s|íébl'
Pruha.zóparl786; 6' skzóh'Píahd 16 757;
7' Kau.hý ' Pruha'.óýa.I 737; 8' Baton'čeh'

Junioři Konvalink. a ŠJ|et připraruii svt ,,A.jedničky,. n! sta(.

280 LETEcKÝ MoDELÁR



P ražs ká  soutěž vo lný

Př..l'osl.dil hb,n 'Ó/tě, ha|éeoň C
u?ořóltal KA l4dhB.n|ěýÓ na k|i!|i ý Kk.
.an&h' sou|ěž ý honala o la{ěIi 2a' řljr.
.4 pofrě|ně ,.?řl,niaého poča't.
yó! 'labý sdeto.áýadnl ýht, po
..U d.n b)]lÓ ,a|d,éno s h||hý,hi
d.!|e,frí ,íéhdňhafui Pti |e?Io,ě
,4-r7.C.

sÓu|ěž. Ý 'úča'tňilo 35 ffudelóíú
' tfuú.h htójú ?ublik, ' .esh.l
dobř. bíob|u.@.aý"li 

"|oJ.lý' 
Na

horý;hclih '. É p}olail 
.dola.

kh ballr í k.al,nlho ?otdh@ého
?aphu .ho.!elhpdt,'' y6"ú b,!Ó
po!ži,o ,"otolk|i o .bsdhu 2,5 cdi,
s|abši h,ba|u|, b'l, .ljnhhou' vul.
fuobú AMA 4 o aéného pač|u
dotofn Mvys.c, kt.fé j'on ! tu.
hou f.Pfes.n,ontú, ýou'l 'oč.t tlit'
i'.h .ah|aničnlch w|o||i' To ||atl
,ejfuéfu o web|ó!h' hk|. iou !ý.
hoa.h i blolnol vhodhé ,|o k!k.
garii c. v ollezenén k|,o!st.| s. ob-

sa h|ásí...
f,ych modelá@v, z kto.ých fuohl dos!.
huiú pe&né vFled}y'

Ke<&. v minulosti k.úžot n.mar pri.z.
nivé podmieD]<y prc svoiu p.áa (íedo.
statok ňate.iálu, vhodnej Ďi.ýnosti), ánj
ýýďeďy nebou najlepš'e. co všlk zmeš.
k.|i nj€ svojou vinou snažb s teBz do.
honiť, h@i ešrě otázl.a vhodnej ňiest.
nosti prc všet&ých člelov &rúžku ostdÝá
Ďadal.j oooreú. Powldzuje rc .i tá
3kutočnoď, žc vimúc tategórie .ýchlost.
ný€h upfuaných modelov čleĎovia k'úžku
Íavajú nodely vš.tkých &áte8oril a to
s dobdm výslcdkom. Nájlcpš|.h výgle.lkov
Ž kÍúžku dosiahot vl.dimiť Ter!ál9 ktoý
bot ái zarudc!ý medŽi leprcz.nrntov

v posl.díom časc krúžok za poh@i
ov sýuzarĎ! usporiad.l súiáž ,'o c€nu
28' okób!a.., !a ktorcj jcho členovi. ztst..
li 2' a 4' niňto v klt €góÍii šloIných vetrc.
ňov,4. mj$to v late8ó.ii A-2l 1. mi.sto
v kát€8órii volných motorový.h modclov'
snahou krúžku je vwEcowť sa m.dzi
Ďa'lepšie ňodeláBkc krúžky v Prešov-
skom kráii, čo sa im pri i.h húž.vlatosti
istc pod..l' lln t'k ďálej, modelá.i

MiIoš LIBERKo' céúÍné'

ch motoroVých mode|ů

j@uj, ,'lrn@é a||ul. (.dhruaíčÍl), h|.4d
'e ?odobojÍ oř|!le' zho|@.Íé z nakho fu-
@.lu?u' Hou.@ndto't a'Io,v 4 n@odúfu

v \oý|ěži ladl fro.t.I, od!@ld4.
ikl ?fo?osiciú FÁI ptÓ t. !958
(20 sl.int, W s!.r',). Jbn do-
sa..n, čas _ 900 .| !63 lt - na.
?@ldó, ,. i př8|| tok lz. ?oči|o|
s ňďifróhn"|í !jhon,.

stadr ?otl.dnlho hold bllt lhon-
č.n' .li 9. 14,00 hodín. vhě.ún
b,U odaz.tón, hoÍlnotné Pruhtiké

ý@ňá,n.. Ií !ýIédkr .Iosdž.n'
! Kb.4nih ' vi .dh! ,ěhu|é lÓň'hé
'ounž.' lidth. ?|udý ýou?ajkl

Zllákě ?otěši|e|né ý |o, ž. 'ole
| a k , ý a n j . h , r ? i č h o . ý c h  2 ó .
vo.ln|hů,, r. řo'íltilo opfo|i ňi.
nul.nu toku 2. 3-5 n 8-10 nG

REPuBLIK  Í
PR0 M0T0R0vÉ M0DELY

Gč) Pode.lni čáý letošniho Píeboru
rcpubliký leteckých modelátú a to sou.
tčž volíých ňotolových modclů, byla
uspoiádáfu v ncděli 3. listopadu..lc-
tišti ý Mě]niku. Z .clkcm 36 !řjhláš.-
ných' krcři splniIi Předepsané liňity
pro postup v ol.r€snlm á k.ajskéň kolc,
bylo hod!€cno 23 modclářú.

Na rozďl od ostarnIcb lctošnich go!.
těžl, ktc.é včtšinou PronásledÓválo
špatné počas|, sc tcn(okút e ňod.lářé
oprýdu ',usmálo sluničko.. s po cclou
íedčli bylo ideáln' beŽvětÍ!é počlsl
lteré uúořnilo výtony u Dás ojcdi!člé'
Prvých s.dň nodclářú dosáhlo totiž
absolutnlho maxiM a fozlétávllo s.'
Je to dobrý přhlib pro Mistrcvgtvl
svěr. v přlštlm !o.c' I Ýýkony oslst.
ĎIch soutč'lcIch isou vclml dob.é'

Touto soutčži, klcDu oryanhačně
dobi. připravili mělničrl modelÁři, bylE
ukonč.n! letošíl lctecko.ňodclálská

VYSLEDKY
Prvnlch l0 icdnotlivců

l'-7' z. ifuIin\ KA PŘh..

Mfu'l|poíuv' HÁ'.k'

'' s.dlilk' KA Plaht.m.ío 90o+'07vt
] B'lý, I(A l,l!ht-v.nl.ov 90o r 25] Ýt
J,rodolil,KA Orrrn. L. 90o + 2,I7 vt
Mntlpdtu R c.Íný'

JitI cÚný, KA Pl.hÍv.nkov 9(nr 2lr vt

0. (' sch.utcn KÁ otrÍlv! 370vl
10. L Lrlrovk!, KA Hnd..

DRUZsTvÁ
l. P|ahd.h,ýo 2'700 !r.íin; 2 ' Pť4,c-

oe,k@2.520;3' Hrcda K|ála!é 2'l85;
4' Padubi.. l'770. Ta|o čt'ři.!/u'ý9!
b'ld |i'lnó, r. i' nuknnó' - 5' oý7avó
l .619;6 ,  B  o  r '  4 -oběd|už' t lo jd
furučl.nnó' 7' zilina l'l05 - |řtčlenné
d|u.'týo.8' IJýl n' L' 900; 9' K.yary
519 lkiin. . oba posl.dtt htdj. ňa,
ýfi ?o jedfou lou|ěžkln.

PREBORNICI REPUBLIKY 1957

v tlasických katcgorikh' t. j' v &.te8o.
.ilch' v íichž se létá Mistrcvsýi svér. l..
teckých ňodeliřú, vyboiovali si lctos tituly
Př €bornlkú republiky tito Eodcláři:

věrrcně A.2: o|dii.h P.ocMzk., KA
Ustt n. L,

Mod.ór 'z3l''!r MistÍ spoltu Radoď.v
Člž.k' KÁ PÉha.Yeíkoý

Mo|o|fué fuodd}: zdeněk Máli'á' KA

R!.h|ostnl U-froLlélr do 2,5 úň: Fr*
tišek Pastyři!, KÁ B.no.

'/ d/!'ý?&/' obhájilo iiž d.uhý rot ti-
tul Přeborlik! '.publil.y družstÝo krái-
ského a€roklubu P.ab!.mčsto' které letos
doúhlo 5'950 bodů pied družs!ýú KA
Húdec K!áové (4'79ó b.) á Usd n. L'
(4.278 b.).

Aj východ repubIiky
o modelárc.h z východĎého kon@ na.

še, republiky nebolo v minulosli vcla poču(
sĎÁď sm t.m neiaká zmienká o us!o.ia.
d!'í oktesnei či kŘjskej modeláGtej súťa.
ž. a d6t. v poslednon .asc sa však ai
v tý.hto ňiBÍach začbá doď ďubne rcz.
vijái modelá6k. čin!oď' PotÝrdzuje to
aj leteďo.mod€lásky kÍÚžok, založ€ný p.i
ov sÝáŽáňu vo vŘloýe n. T' K.úžol
mÁ vo svoji.h radoch viac ato 30 aklv-

Maha' ,'Matajd,' ,'c'Ir,,, díčný U.
fiod.l o akrcba, ?oýa.aé čhvi h/úžku v'

Tr.,áhon a M. Krylon'

VYSLEDKY

N.j h plich 1 0 jellnaniýc|1

|. Mdlifia zd.Pnb'aěs|o l80 l80 l80 l80 l80 900_182 (ÁMA)
2. 7.!óf ]R' P8ha-měslo l80 l80 l80 l80 l80 900_r6J (webra MACH.I)
3. Bll' 'dr. Praha-venkoÝ l80 l72 l80 l80 l80 892 (!q.brá MAcH.l)
4. Č.h! Jií, PÁhEaeokoý 18o l80 156 l80 l80 876 (!i/€bra MÁcH.t)
5. so!t!,,iii Práhá-ň&to l80 l72 l80 lól l80 87.l (AMA)
ó' R'l,d.}I,dd' Praha-venkov .153 l80 l80 l80 163 856 (Mws.c)
7. Háj.h vlÓd' PťshafrěsÍÓ 173 180 l80 l80 l2l 8J4 (AMA, Mws-c)
8. s.ď& Jar. Praha-město l80 l80 180 109 180 a29 (MWs-c)
9. Okch Zd. Ptd\bice 141 l?5 150 l8o 180 826 (MWS-C)

l0. d4', a!d. PrarB.mčsto l8o l47 l38 l80 l8o 825 (E. D')

D\lrttlo:
l. PBba měŠto 2ó?3; 2' Praha venkov 2ó24; 3. HEdec Králoýé 2]9lj 4' PÚ.lubice

2078 !.teřin'
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FRANojUZŠTI M)DELÁŘI' kte|l ,ři létog|,4 Mk||@'|!i
ýěfu n@rrÍ]ili cahosléb.nlko' odk$.i li od|ý.l dob|é ttojút a,híIé
.zpofrtnhr' Na?sclí ndh to a po'uÓjÍ ýd.čné ?Ór&4,! č.shÓslo-
9.nsk'n přáklú ?roýřednktýlfu rcdake sýého raso?nu Mod.k

Nr 3n,fuclch jsou |ři z a.jl,pšt.h !|ancouzsh,ch had.|óíú$,ar|oý-

cn ?odk ajkolú doso.eÚch ! iófodnlch Šalllžith lalolniho faL!'
ZleÓ' 4?ik,li 1éFoň Á.2; cu' GiuJii l. ý)'ú | 'bo| \d 'ao.lelén
Í|/aheÁe]d l aaÓÚa! 1.'ol , Čsn ' hat' A.:,; I'h,,. Bluhh :.
,ýj,n ,ho|o|@jh frod.l."' Hun Iv.

DouÍófre, '. !,iikkh čkl..h LM bud.'". hori kznóÍ,n č|.núí.
jekě s .tolšifri ús,é|nýJhi ftan.ouzsh1'fii flod.l'.

Tak 39i v}zněl vdri zdařilý v.čc. dne
13.listopdu v přcdnálkové slni Nfuodn!
ho tcchnictého ňuscá v PÍazc na Lctné'
''Budm. šiaýni, že můlcnr býr pij tom..'
(o ickl Ing Frántišck stýdl v závč.u sÝé
b.s.dy o IltcctvI posluchačúň' když iiň
ncobyčeinč poulavým zpúsobcm nastInil
l.n úžásný a v iiném obolu se rcopákuil.i
pokrok' láky p.odclr|o lc!ťctýl v prúb':hu
iediné gcncra(c - p!dcláti!ťr'

Tcíto Ý.čcr byl zahajljkim prÓlmmcú
ccló řady b.sed o lctcctvl' ktclé .hystá
36' zo svazalDu v Pl.Ž. 16 vc spolu-
prÁci 3 NTM.KÁP.ahap.o lctošnI zim!.
v kostie to mčlo být ía poorýé spiše vy.
D!ÁýěnI o našich ncistarši.h ltt.lch, z nichž
mozt j.ko Evžeí Čihák' Šimůnct ! jinl
byli t.ké lozváni. chřipká tento pťog.am
nďušila' alc u&ázalosc, ž€ toĎcbylo!aško.
du' Bcsedu o nejsta.š'm našcň létdnÍ lotiž
NTM pořád.lo jiŽ několikrát a ták s€
In{ stýdl pohoÍově .ozhodl ke Žc€lá oti.
sináln]mu typu přcdnášky' spolu s Evžc.
nem cihá}<m! ktclý sc Éko ied'ný 2 pG
zvaných prúkopnltú mobl dostavit) pro.
vcdl bystrou. poutavou kon|rontlc' vše.h
těch převr'tných ldálosti poslednlch let
včetnč směIých st.rtů sovétských dlužic
s primitivními začátkyá,rťňnotou..'i|žse
muscli probojovávát mši pardubiěd áviátn
cia ' €jich současnici kdckoli ijndena svčrě'
Při jeiich slovcch se človék v blediÍi ktcrý
si na chvlli vydcchl z chvatu všednlho .lnc,
mohl skutečně hloubě'i zMyíet nad dm
všÍm, č.ho je iako současnik svě.lkcm' nld
.lD, ž. Ý ňládl obdivoval plárěné dýoj.
plošnlky a dnes' v dolpčlém vĚku už mú'e
,Iedovar letadla ry(hlcjši zvuku á náslou.
cb.t gignálůh Ž me2ihvězdného prcstoru'
Álc n.jcí to' Ná mysl přišlo i sroYnáíi svě.
.ové úrcvně ! našeho lctectvl. My' kteři
jsme stáli vždy v čel. l€tecké techniky
alespoň Ý evropskón měřittu, ted tolhárne
a íáš vývoi klopýtá od iedné piekážky ke

Buďme štastni, že můžeme být při tom . . .
d.uhé. My, ktcřl bmc byli Po válce vcdl.
sssR n.jvčtšl lctcckou technickou ftoc.
nostl v táboře soci.lism!, ztráclmc své po.
ýav.nl' Mohutí. sc rozvIjI lctccký výýoi
Ý NDR & přImo d.avě s. dcrou kupicdu
Polá.i. I Žcmé dosud lelecky bczvýznlmné,
jako Mádlrsko, Rumunsko či BulhaBko
majl své plány' Náš vývoj tápc' přcšllpujc
na mistč a všcňi plosticdty sc sn.žl vy-
tvoiit něco Žc slšoníých pÍostic{tků,
skromnépodpory á krótkých tcrňÍnú, ktc.
Íých N mu dostává od řldlclch orgánů'
Jckv(|l.ou od|ově,lnost majl pÍávtdncs' ti
kdo (hystajl vc smyrlu dopisu Uv Ksc
novou budoucnogt čcskosloýcnskému lc.
tcctvI| A odPovědĎost mají zálovcň i vši.
chni Pracujíc|' ktcřl mohou svýfui Žkú.
šcf,ostmi a radami přisp.t kc koncčnč
9p.óvnéEu 3 tNalému zlcpšcn' té bolcstné

Ta& s na ht€c&ém vcčc.u v NTM Ža.
tollaly ňyšlenky divák'' .le nc nadlouho'
Pozo.n6t upoutaly 6lmy, s.ýavcné z vý.
siřižků starých i nových 6lmových týde.
nlků' Znovu dclilovaly křcbkó dvojploš''l'
ty j proudová letadl!, znovu tcn konstrast
i vývoj I A Pal' oneí frln z arcl'ýu letňan.
ského ,,Lctova..' Picd náňi se mjestátně
vzncal ohromý dvoiP]ošílk Fďfu.Go.
liáš.., Ýyrábčný tchdy v licencj' objev'l se
,,komfort PřcpýchoYé kabin'.. s pioutěný.
mj křeslya ďÝát se nelbránil3hovlvavéEu
úsmčvu fud hrdÓstl všech těch, kteři vc
frlmu !ředváděli t9n loslednl výtvo. tcch-
nilq' Á pak ještě smol'kovy .šestnictky..'
ve druhé Dolovině dvacátých lct naše ve|mi
roznrené bomb5.dováo dvojpIošnÚy' Člo.
věk by se na ty přcwácné do\umenty do.
kfuál dlÝat celé hodiny' Než, byl piccé , €n
Ž. cbvili kolec a nezbývalo n€ž s. těši! ná
přlšt| p.osincovou bescdu' ru nlž prý bud€
dr' in!' Miloslsv Hajn rfp!ávět o slarých
''.viicb..a o p(Áci !vé. Be'ešově vůbec'

v,itbx NÉMEČEK

KvALIFlKovANÍ RozHoDČl
PRo soUTĚzB

MAKET A AKRoIJATÚ

|, rí( 1953 b|d!ú 'ňú irdfua| ýnr!. ňatd

rro,akuh|n!obl\,|htti.lrld.\t,,úot.t
h.atinralo re.hodt lt.rrd ,,
Kv s!q'l,ňu' Ddú nú fuk, I

!.i,k, zdt"rL

sLýp.lo Rúal

v n n 1 9 n b ! r . u l o u a n a l t ý h n o t o h z .
hrdn. Krqnh. aqot\hb bt n 4
b ' l p l , r a b 3 a . d | v , , t h h | u u [ | |
|qLl ,|,tíárc hadnúan |ndi|,n íjl|ý,h ,|,d.lú'

L.tdo'ňodťúlský ř.ďcŇ
l]oh PÁŤoČ(A

NEzAPoMEŇ7 'E
NA NoVÉ PŘEDPIsy  FAI

od l' ledna l9'8 phd nové stavcbni
předpisý ]uczinárodnl letccké fode.lcc:

. M.dél' na Euný vrk.feld - ýáh' E!ň'
svazku se snižuje na 50 8 misto dosavld.
nlch 30 s' Modely staíuji z .uty' (U nás
j9mcovš€n lét.li ý nárcdnlch soutčžich na

. volúé úot.|@é nod.|J - nqfrenší spc.
ciá.ké atlženl nosné plochy 20 g/dm.,
300 g vány Eodelu ná 1 ccm obghu mo.
totu ; mod.ly startuil z ruky.

. Rr.hlÓltti U-nod.lr - nejfréóě 2 dh,
nosné plochy fu 1 c@ obsahu Eoto.u.
specifrcté zaúžetí nosné p]ocly ncjvýš€
l00 gjds:; moto. o obghu ncjvýšc 2,5 cm'
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PoI|ÁEÁIID sI Z mezinárodní |etecko.
Posl.dtú z.s.dánt s. konalo v Pařlži v.

dn.ch ló' a l7. ll' 1957' za ČsR s. zúč4t.
íili 8oudnzi Echtn.r a Husičk!.

v. s,@éb,ích ?|@i.Ikch nejsoý pto|i
usneseĎl z r. l95ó žÁ<tné dllšI běný (JiŽ
dřlve Přiiaré zmčoy, pl.trté od 1. l' 1958,
uvÁdlB. bov! E ý.tu.jšI utlaoě - pozn.

v loutěžnléh p|@idkch by|r prcý.debr
zEčny, platné od 1. l. l9'8:

\.ĚTRoNĚ - Povol.ía šÁú!. z trytolu

RYCIILOSTNI U.MODELY
- Záýodnik ňÁ p!óvo na 3 l.ry
- Na r!ž.lý |.t 3 miNty
. Na t!ždý l.t 2 pok$y
- vyjDud fuly ' Ýidli.. PyloDu bčh.m

l.fu . j.jl opětné ýlo'.íl do Ýidlic ncnt

vŠEsvAzovÁ soUTĚž voLNÉ
LÉTAJ|clcH MoDBLÚ

(lib) Př.' 20o eod.lÁřÓ, z.3tupuJl.tch
vš.chly rcpublity ssR, bojov!'lo v k..
t.8orii Ýětroňú, nodelú u 8umovŤ pohoí
. volných motorcvých nodelů o rirul
Přcboňl&a sssR prc rck l9'7.

Ptvnl a13to ň.zi zúčlltn.nýtni dož.
gtvy zl3kllo dru,šrÝo MoJkq, !.!tá.
ý!jl.I ' mbrB 3portu J' sokolov!, v' Ku.
Drnifu, v. Pětucho'i' v' subboriM
. 3poltovcu A' Av.rianov!. v' K|ď}ovt.
v.douclm družstv! byl !' cho.lkoÝič.

Tjtul PřGbomlkú sssR pó tď 1957
v j.dnodivctch !i vybojonlir A. Avejs-
nov, Moskv. . větrcněj R. Korni.nko,
kninrr.d - hod.ly ň. gÚmuj s. v.rcv.
kin, B.ku - volné motorcvé mod.ly'

Podmb'.jšl člán.k od'lÓ.mc pnvdé.
rodobír. v LM l/58 ncbo 2/58.

TATR^NSXÁ svArrovÁ sbŤAŽ
obwlt.li. vojň.n Ž| K.žm!&om do.

stali v sobotu 12' októbn neobvyklých
náÝlt.ňlkov. To mod.lÁri prišli o lB.
dičnú T.t!.nskú swhovú 'úÍ!' Ínod.|oÝ.
kto!ú wporild.l n. Krigov.t.j Hor.
Krljský a.rcklub Košic. l ov sváMu
K.žm.rok. stÚtoviro Ďa nei 2l !rct.k|.

súťaž' koMA a hi.meho v.tr!' mala
c&ov. v.Imi dobÝ pricb.h' zÝlášť to
3t.{n}e oigej2ačného zbezpeč€íb ! dis-
ciPlinovoolti súia'..ich' Hodnotil ý naj-

. 
PÓradi. j.dfutlia.@ : |. ŠÍ^fr.t,' v, Ts-

try 205i 2' Navrátjl' oloňouc 180! 3.
Adlbčlk. Kežfuok l38 vt'

Poníli. .]d,l|i..: l. vFoté T.try -
Tftr' Kotlifu; 2. K.žt]lmki 3. PopÉd'

loz.l DEMBCKo, sp. N. v6

mode|ářské kómise FAI
RADIEM ŘlzENÉ MoDELY

- zrušen let stř.mhlaý
- Při vývftc. nutlo uděIát neiméně 2 celé

o!áčky; locfrc'ent zÚšen na 8.
. Knhy dolď! . dopravá musi b},t prc-

vedcíy í.d PřigtáÝaclm kfuhem.
- Rozhodčl boduil od 0 do l0 á toto nÁsobl

TEAM-RACING - Do finale losrupujl

MIsTRovsTvÍ svĚTA
1958 . lqakcn€ld á notorové Dod.ly

. Bychl6tni 2'5 ccň' Team.laciD8'
uPourÚé akobatické

1959. Á-2' vatcfield a motoroÝé ňod.ly
l9ó0 - Rychlostll2'5 ccm' Teaň{acin8'

upoutané akrcbgtické- Bďem Ť!

sjednď.nl předPisú p.o !.koÍdy a sou.
tčžc proý€d. podkombe @ jaře 1958' Plo
lckoldy plad zatim stál€ spo.tov'l řddy,
ďl 4 (ýy.lal Uv svazarmu - pozí. r.d.).

PRODE '

. r Moi.ry| noví ''lhN'l.. 5 cm : Etul] za
220;AMÁ l'3cď. ht' + p.llvo a l90 Kčt'
'' N.'.l. Ki'.ski 7' Pnh, ó

Žr 9oj lryjto!' nďor z. l20 K&. I' s{s.I., M!'

(io|' louldÚÓ) z. r40l ̂ lon l,3cm ' óo' L.tn!
13! xč'. r' M.lie.-st!li4ód!k{ ]3' !ir}a l]' ' . P|iitln.ó po rr.

di.m í'.ný mod.l á 2'0xó'1 '' Rlchotl slřlŽ*ď'
í 7a, P!an' 3' . 6 B.nzinoÚ molo! lo ccb z.

,o0 Kč|' J Kntenúl' zdÚddrs' ?o/]}]' MI'
Bo lB l r v . 3Ndv 'mÓ ' Ó ' AMA] ' ó cmz r25oK . ! '

í9''0oo'min) zr rao Ků' L' ol.vt.l' lvt. sl.[|!
hv4 r0! lód 1ó' . 7 Molory: nový ̂ MA 2,' .m
ploU.md.lyu 290j klňÚ 2,5.d ú lul' lo''
(@ Úbfun) z.3oo! s*ft l,B ccm 2 a0: Nv.21
z! '0l m.darký ALAG-3 2,5 cň zr 2'0 K.J' M'
Híi.k' v.hloviě 32. M.l k' . 3 Alblh 50 ÍotÓ'
gŤúll ' Miluovív' NA! v Ml' Bol.l.vI' R' H..
lď, c.í..ov. 14' Bnti rvl' . l Trytkový

J' s|lmý' M!|. Í'd lr3' TÝn n/v! . 'o Dd
óolór^MÁ l'a.mŽ.2ó0K.!' J' Bl.'.k'pŠI.tÉ-
lú! Koll1rovr ó17' Uh 'Hndi!l.' . I r l\,roldr a!..

t . . n r r 50R t r .
'' JÍchov.|.ý| NÁdldnÍ 32ó' Ko*.l € n/L. . |2
Nďý ň.nel' d.'' mrol ''5 cm(d .ou'llko)'
Ez.b.h!ulý' z l30 xá' s' Kub|..l., znorfuL!

|s No!.ý d.t molol ]'l .cE
' kul' lo'' + ďflrovel lol..t. o '0 hh a 250
xi!, D. K.!d! LIdlckA 10, Bm, a la U-mod.l

r,a ..h 4 lro Ke. v, subt.
sehorovr 27. Pr.h!
nod.ly M holor 2J ccm l eój akl' U.nod.l M
motÚ 2,' eňz.ó0 x.t' l. KrllM. sd.hotw.27'
Pt.h| 7' . r0 Alu' U'mod.l r DoblLlE Áur:
Tordo r .cm a 4oor.kt. u- hod.r m moro, t
cfr tr200,odI||kyrukd Mlc.l' (ÍÓ?p.l I l '0hm)
. 'oK.|' j. Hrullo, Hok.|ovl l]'Plihr ló' .17
Motor 250 .m (3 l) rto hororcvou lodLu !.bo

t.nrý rcuíluh l noddÁlrký mkiiÁl' K. Htud..
zleď! l,, M' Ťt.bovl'

KoUPÉ

. 13 H|ubokot.rný Dl..h 0'].0,' ňň' ro1hku
70. ]0 ch. M zitt.lb.il' M'illkovr 2' HdÓ.lD
. r' T.chíIcký.lhd v k.'dém mno,:lv', M, HÍ
i.l.' v.hlďiÉ a2' M.l.ll.' . 20 Fotqnn. bdn'ch

:Ávodu í. vk.v. (dn.
J'' ]0') P' sďr' HÁ|}Úvr '0' c' Bud.'ďi.. .2r
sllll moto! Nv.2l n.bo ijný v a.. '0.ó0 K.'.
I' M.i4bóf.r' vnnoEl(. 53, Boo l.' .2 Dob'ý
rlit.ikmoior!lilňo2''(n.s' M.íí&| viuola
37 ] . . 2 l xomp| . l n l I I ' r I I I ' r ďnÍkó . oDn ! r -M
r '.drcllivÁ drh !r.ch É.n]kó ('.Žfuň zdl!)l
'ilp.d'ě tam.nlm u. b.l!u v.,'l(nrÁch r0- 12
mm (loilld LM n l lq brh!) '' Hrubý' J.d..

!ÝMÉNA

. 2'| -flni|dvÓu írdu r výph|.m + Íoto.E.

dl|š ('.hIm) zr íod.|!|l} } mn.rjÁ|' pl|Edn. Fd.
.dlv. pldín s P!|ttl.r,Dob|le 2J3'o' z'o'no'
. 2! P.. }u|ů b.l!y o ro:n.lšh lo0! l'.970
ňň z. frolol 2'' ffi v chod!' A' K9|En Hllr
9 {2 ,o ,  Uh .H t rd i a l a .  a  26Moro r2 , t . . n /$  .
lorcvou Úyrk! L.lmo MP.2'0' M. HÁi.k' v.hlo"
via 32,o Mdnlk' .2.. Ro.Buv.íý brl' Dtj imé
Ť{|| Minor Žr vo|nÓu ňol' m}.(u'^' Tiv.l..l..
Doj' Lhol. t7'ý sld n' Nlr'

ROZNE

.27 P!t'líil..ý tshký hod. rb'.i .h.l doDi-
.ďÍ r n.rkrýn A' ňdd.Itlm *.jného !.ku

d.bf ' AdÍ!.: JlnKd.u'sNjÁ'riw25'sz\,'].
LovIEc' vol' Kk|..' PoLsKA . 2. |ó4Í
Ke.Ý., KRoToszYN' ul' czÍfun.j Áfriii ó3
E' '' ýoi' Po''e}i., Pol*r' 3i ch.. d@nwrl
. n.he'n .'. Íod.IltnJ. Ý.ru t&2. l.i ! w.
hěnovri .r!opny' . z' sov.ulý ňddlr' 'L

b.!lým mod.|Át.m' AdŘr: N'l.ohi Pniz@. sB.
nt. Mu(hlolm' cÚl@l.A obl!., Ur. Motr.,M

PRODEINA
JEN PRo KARLoÝARSKÝ KR^l
sdčlujch. modclářúm, žc l.t.cko.ho-

d.[i$kÁ pódcjňt č' 3l7 Karlov.iského ob.
chodu dfubrýň spotřebnlm zbožIm, vři.
delnl 25' K' v.ry, Žlsbuj. Pouz. KaF
lov..ský k!ai' Jiné objcd'ávky prcd.int
nemůžc vYiizovat' Modcláii 2 iiných kraiů
mB| si m.r.riAl obsll.Ávlt v l.tccko.mo.
d.lářských prcd.jrách sýý.h }miú'

všE:!I ŮTENÁňŮIÍ
D!dnd.|. čklo L.|ah'ho nÓd.!óř., h|.tl

há|é ! fuhru' j. ?dl.dn| ! kfurnh rcQ'
j.nž b!] o ňnohéú ',t|4 $,naňnj |rc n4š.

Použ,aáň. |.to ,ř|le.íto'li' Ób'chÓn 9o'
děh@ali akn 'polupac@l,kúh a dÓpho.
!a,.]úh, hkřl ýři'pěli fudot ň.bÓ ?řhpě.b
pn zpfac@dldfi! na!.h, ča!o,iu. v!4
čt.nóřnh ,dh dlhuýh. & po'otnoý, hklÓu

Př.jeh. a!.n ě.skoneefish,h fuod.lářún
i 'ah|,ničň!ň ,řáklú,n' abr rck 1958 b'|
9rÓ ně j.ltě ú'pě!něj,l néž k|ošn| a ú, IeEc.
k. ňod.léhtýl ?oful1halo h ozájennáfru ,o.
2ú,í a sbl,,enl ,hlÓdjčh lidl na eléh ýhu

Redahu Ld a kéh. úod.lóř.

oBsAl{ RoČN|KU l95? ý té foB.,
iak ismc i € i uý.řcjíili loni v.12' čclc, jsne
š. roŽhodli leto6 v}Pustit. většiD čtenÁřú,
ktcrá 'Án k loňstému obsabu oapsal!, byls
toho mlnčni! že je lép. věnovlt stŘnu č!.
3opúu normálnim píspěvkůD než obg.hu
!očn]ku, který uvádt jen hlavnl čIÁnky. ié
tudlž n.úp]f,ý' hňe téhož 'áŽoru a proto'é
situa v zásobovÁnl paplrcm Dud i létos
L. t@jnl ÚsporDsti' vynecMváme obsah
vúb.c' Doufáme' že čtenáři, kteřI si dáhil
časPi9 sváat' toto řeš.n1 lochopl'

I'ErBcxÝ MoDtLÁŘ' vychh] b.í.í.' _ vyd&r sv' !o lD.luprlci ! rm.dou v. vydrví.lrivl ě.s'n0 MNo, Pr'h rI' \.gdful.vow 2ó' _

ý'd'l.u l,x) K..' Pl.dobh. nr čln 'oru {r &h, ).o0 K6' Rď'|ifoi. Pd.Óvnj i'ó!'nov. íú}br' _ obiedDlrv
^.rJrs pfijd bai po.tovdÍ út.d i dofučoÝrkl. _ TnLe Ti.r!Ú wúqidrR'l .uo9i'Ú MNo. _ Toto 4|lo slo I ' ' D' o!in.. 1957 PNs rei

sLoŽBM RED^xcNlx^DY J r' |9|i7:.,K' BIŤTNER.:'rE' IRAUNBR: nifu .Dód R' cERttY; nlu |Fíu R' ctŽBRi A' HANoUSLK,
.L NBMEC; iJ' sLADovNtK. rln. J' scHINoLEaI B' P^ToČK^. M' WLEBNÝ' - sadlu, ú '.'ichl |mmi ř h{zdj.l.t, Fo" no kI ii':

:ďffisvumuz|obá|np'rcj.
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:  sově t ! i l  mÓd . I á ř i  p Ómáha i i  p ř i  sés t . Ýov i n '
' b ' r € k  h i l l o ř i . ký .h  t yp !  l oÝě t9ký .h  | . t ad € l .
Ten to  r Ód -é l  Ln J5  i .  v  úp lňé !b i r cev t l u i e !

z!kÓYJ|.é$o v tloskÝě.

.  Čl .n  Úv  sv . l i " r 'u .  soudrub v '  Pa řý . .k
.  Yodň! . '  l e  'n jmým pr .Covn ikem v  todn im
n Ic rackénr  nrod. |á . ! tv i '  N3 s . ioku ňo ý id i t t
l  4mátéř r |Y  .notÓveno!  fuodélá ř l kou P i 'o .
You P i lou '  N lp i . ó . I i  nám Y i .e  č iénÁřo '  že 'nÉ
o P i lu  ! á j €m '  !v . ř . ln iňo  pod.obnéJš|  pÓP i r .

lťd € 8  ž . . imen l i .b  detoňáčni .h  motoro  ňa
lvntě  Po ' ! .ý i l  Ř .  G '  can} € r . .  . €  s lo t r l í l '  P ř t
ý , r ln '  4 '7ó  m^r a .dv ihu ' ' ' .  mm míL ňoto ř
Y  obrah 0 .145. .n .

' . } lé l ioý .  56 ,ň .nu ié tcňro  j .dnod! .bý
n ýth|.dňý Ýětloň A.2' tlonitr!ovaný
líámýB .ěm €<kýr  mode|á řem ( .  H .
D.Ó ! iň .m.  řodél  je  v  Němec l !  l .  do-

itln. iáko po|ohÓrovi !tlý.bni. €.

Ťéito Pěkný jíiň.'. Íti.r! b'l pořia€n
a t .a  Pro . i lén lé ' t r á .ě  Ze f f ó to ! | .  -
n. ň.ťodn. lo!tě'j Ý lápóíik'' Mnd.l
ie opltíéň iaPó.llíýň motoréh o' s'

l'ax-2' ó ob'.hu ' .cm ,

sN|'.|(Y. E{udlo Bťodwlt co.ha.
b.mb.' P. cniín' K.Ytja Rod.ný, Fá.ý-

:!ll 5chí.ir.r A..o.RiÝ!.

t4|ad i  č| . .oYe ňodélá t -
i kéhr  k ' !bo  sky  P i lo t !
v  Co.h!bsmba v  Aa{ iv i i
p ř ' F řaÝu i l  a I r Óh ld .k i  u .
ňade' k př €dvid.nl obe.
.en l l vÚ  o  p ie ' t á ! .é 'po . '

rovn i to  urk in t .

.AírerIcký lddíi 2áÝé..ý
eoťo.  Á|| 'n ' . s . '^ForY ' .

d ob'nnÚ 0'79] c.m,

I
toÍ'trukčnl !vliltno'tí je
ilrté t.nro olvédčený ř!.
d iem ř i z .ný  dýo{moto řo .
Ýýň9d € lšvý. . r l téhodo.

delařQ f. Botba.


