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Obsah, do Volného letu přispěti
čwos - čwoell - zo zasedání

Mezinárodní soutěž v Chrudimi

Junioři, jdene na to!
z poved

Mechanismus VOP A1eše Lajcnana
Pár postřehů ze soutěží SP v r.1992
Jak stavín modely FM a A1

Model A1 Milana Bezra

Model Fl_A' "č. 3_91"

Moda1 "Er_TEcH,/Buy-tgch,/... Vysoká
technika ,/koupená technika./ Pera Tho-
nase Skjulstada z Norska

Model "COUPE 91" mistra Fraacie G.Ma-
therata
Model FIC "V-MAX( D.Galbreatha a K.
Olivera z USA

Profily
Něnecké samokřídlo'MILAN'' A.Ohnanna

Možné je vše !

Létejte C0,

Seriál soutěží kategorie c02 -"EURO-
lROPHY''

S0S pro tategorii C0,

Potský nodel c02 "SIGMA 901"

Modelářské příběhy Bohouše Klíny
A.Hockicko: Príbehy vyhrabané spod
balzových pilín
Príboh p.vý' Modelrírská dobrosrdečnosd

Co o nás píší jiní - EIRADÓ 1993 - 1
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říranická aovoroění A1 oěine jednoho
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teckén rnodelářství za rqk 1992

Pozvánka na soutěže /Hanácká 1iga
FlA a Seriál scutěží ElA/
Seriál soutěží /pozvá'nka,/ SP 1993
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Anton Hockicko
P.O.Box 39
053 04 Spiš.Podhradie

Peier Kapusta
Vajanského 14
936 or Šahy

František Doupovec
Bartákova 9
628 00 Brno

Míroslav Vynazal
Trnkova 37
772 @ Olomouc

Ing.Vojtěch Zima
Snetanovo nábř.1840
753 01 Hranice

Antonín Ťvarůžka
Severní VITíi5I1
141 C0 Praha 4

Vydává Milan Zlesák,
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čnSKoMoRAVsxÝ MoDElÁŘsxÝ SVAz
čnsnouonavsxÝ KIUB lntrcrÝctt !{oDELARII

Zaseoání českonoravského klubu 1eteckých
nodelářů /Čwuau/ se uskuteěni1o 23.1.1993.
l(rouě ělenů čwoeu se schůze zúčastnil také
předseda čmlos Karel Koudelka a ělenovó bý_
valé komise leteckých nodelarů čsuos. Pří-
tonní po jednání dospěli k těoto závěrůn.

1. Iafornaci o převodu koopetencí a za-
jištěoí reprezentace podal Karal Koudelka.
Fiaanění zajištění státní raprazeatace čR

..v?zajištuje ninisterstvo školství, nládeže a
tělovýchovy /uŠw/, kde byla ustavena Rada
sportovní reprezentác€r V souěasné době ne-
aí známa částka finaněních prostředků na
reprezentaci pro nodeIářský svaz.

2. Na zasedání čm<leu budou přizváváni
ělenové bývalé kourise leteckých nodelá'řri
čsuos, kteří jsou souěagně zástupci čwos
v CIAlt FAI' a to bez hlasu rozhodujícího.

členění čMc,elt:

- RC ticbý let. Tng. Bartovský, Suchone1,
Eadač

- RC notorovél Bukovanský, Irrg. Havel
_ rnakety: Ing. Rajcbart, Čížet
- upoutané P,z Ing. Votýpka
- volné: Tvarůžka, Urbáaak, I\rra,

Ing' Hořejší
- zástupce ve FAI: Šaffek
- adnin. záIaž.: Ing. Pavlík' Vosáhlo
/prvrÉ uvedený ělen odpovídá za daný úsek,/.

Zástupci v konisích CIA!í FAI:

- voIaý let Fl: Ing. Hořejší
- upoutaný let F2: Ing. Votýpka
_ RC větroně: Ing. Bartovský
- RC akrobati: Ing. Eavel
_ RC elektrolety: Eadaě
_ nakety F4: čizer

líezinárodní rozhoděí :

- F2B: Liskar Banzl, fng. Laboutka
- F2c: rng. Votýpka' Vydra
_ F2D: rng. Votýpka, Klína
- F3A: Ing. Havel
- F4BrC: tn!. na5chart, čížetc, Bedřicb

3. crAM FAI zařadila do nezinárodního ka-
lendářa na rok 1993 tyto akce ,/uveden pouze
volný l.et,/ z

- ME FID: 8.-11.7.1 Brnol J. i(alina
- SP FlArBrC: 4.-6.6., Chrudin, Bohenia

cup - rT. roěník, J. Urbá-
nek

_ meziaár. FlD: 8.-1l.J., Brno, J. Kalina
- mezínár. FlE: 9.1o., Baná, Ing. I. Kor-

natovský
čMgos podal prostřednictvín AeK čaM

přihlóšlar do FAI /věatné úbrady přísluš-
ných poplatků,/. O definitivnín přijetí bu-
de rozhodnuto na zasedání FAI 25.-?6.3.
1993.

Mezinárodní 1icence FAr věetně zaánek
bude vystavovat na požádání pouze pro
č1eay čwos sekretariát ,/Miroslav Navrá-
ti1, U Pergaoenky 3, 170 00 Praba 7; te-
lefoa+fax o2/8o26ul. Poplatek ěiní 100'-
Kě' junioři jej neplatí.

4. člffiLeu předběžně rozhodl o startu
reprezentaěních družstev na těcbto akcích:
l{S FLArBrC 4. - 9.10.1993 v USA;
MS FIE 28.9. - 3.10.1993 v Polsku
m FlD 8.- 11.7.1993 v čn

DaIší poťlrobnosti startu budou projadnány
aa dalšín zasedání; po_Ýyjasnění fiaaoění-
ho zajištění reprezaataca.
Trenéři nablašují aa sekretariát Svazu vý-
s}edky dosažené na MS, ME a ve SP - i vý-
sledky nečlenů reprezentačního družstva.

čmoeu scbválil širší reprezentaění člruž-
stva pro jednotlivé kategorie podle náslE-
dujíoích kritériíl výsledky na MS' HE; vý-
stáary na u čsrn, M čB; "divoká karta".
Senioři
FlÁ: Bařtipán' Blažek Jos., Drobisz U.'

MIJDr. Bacar, Ing. Bořejší' Chlupáě'
Kos, Motalík' Pokorný J.9 Ing. Vo-
sejpka /rríbrcdlít: Crha/;

FlB: Folwarczny' Klína, Kolář B., Kubeš nl.,
Kubeš st.;

F1C: Doležal, Bouěek, Kaiser' Patěk' Pó-
tek, Reichard J.;

FlE: Blažek Jiří' Crba, Doupovac, Kalina,
Tng. Kornatovský, llrach, Musil, Trnka.

Realizaění týn: Ing. Hořejší' Urbáaek

FlD: Walek L., llDr. Walek V., Brandeja
/náhradník: Kalina/

Rea1izaění týn: Tvarůžka

Js$gli
FllA': Rýz, Beyer, Sázavská' Gašpar, Kalina,
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l{ovák, Bursa, Kornh6fer, Botek;

FlB: Cre1 ml., Hanáěek;

FIC: Berek, Schulz

Realizaění tym: 0re1 st.
Sekretariát Svazu zašle všem reprezentan-
tůn infornaci o jejich noninaci.

5. č}0tos zašIe všen klubůn, které nají
zaplaceay příspěvky' seznan rozhoděích
s tím, že bude případně těmito kluby zpět-

ně infornován o úpravách a zněnácb.

6. Finanění zajištění soutěží žáků
/i ěinnost reprszentaěního družstva juni_
oti/ nz úrovni I čR zabezpeěuje po všech
stránká'ch ušuT. Cblastní přobory zajiĚlu-
je čtnos ěástkou l.coo'- Kě na přebor
/faktunr zasíIá pořádající rtuu aebo DDX,/.

?. Zájenci o pořádání M čn t994 ge

h1ásí u trenéra kategorie do 30.5.l99:
Jaroslav Urbánek

ME zTNÁnoDNÍ soUTÉŽ V cHRUDIMI
Lotoa 1 4. až 6. ěervnar.sc bude, stej-

ně jako v roca 1991' lótat v Chrudioi sou-
těž scriá'lu Světový pohá'r 1993. Uskuteění
se totiž II. ročník nezinárodní soutěže
BomuIA cuP 1993.

organizátoři z líodelklubu a Aeroklubu
Chrudin trochu oproti I. roěníku poznáai-
li orgaaizaci soutěŽe. Dále ubytovóní ú-
ěastníld je zajišlováno co nejblíže nís-
tu konání.

Progran soutěže;
ětvrtek 3.6. - tréaink, registrace od 15

do 19 hodin,
- ve 20 hodin zahájení soutě-

že nE letišti;
pátek 4.6. - soutěž kategorií F1B a flLC

od 7 bodin;
sobota 5.6. _ soutěž kategorie FLA' od 7

hodin
- vyhlášení výsledků a od 20

b.odia banlcet;
nedě1e 6.6. - t62otVÁí den, odjezd úěast-

n{ků.

Registrace aoutěžících je v budově Aero-
k1ubu na letišti v Cbrudiui.

Pořadatel na základě zájnu soutěŽícího
nůže zajistit ubytování v kenpu ns' letišti
a v ubytovnách v Chrudini a aejbližĚín o-
ko].í /nožnosti jsou uvedely DB přihlášce
k soutěži, která je souěástí proposíc/. V-
bytovÉaí si také oůže soutéžící zajistit
sán dle nabídky v proposicích soutěže.

Stravová'ní pořadatel hronadaě nezajiš-
Iuje. Stravování ai zajistí kaž<lý úěastník
sán na letišti v prodejnín stánkr,r, restau_
raci Aeroklubu nebo v restauracích dle sez_

FlABC

B@HEMIA
":''i-l'iluBLrc CU P4. - 6.6.1993

llSBU o

Ceny, které jsou uvedony v přiblÉšce
joou podle výše v době zajišřováaí uby-
tování a ja nožný posun gněren rraboru i
dolů. 0 tonto budou soutěžící inforuová-
oi u registraco.

V souěasaé ťlobě jaou rozesílány propo-
sice zójencůn. Podle poslední infornace
od ředitele soutáže ' kterým je Jaroslav
Urbének, je o soutéž mezí zahraniěníai
nodeláři vcelku velký zÁjen. Uvidíne.

0 proposice si můžete napsat ěi zavo:.
lat na adresur
Jaros1av U r b á a e k' V lipiaách 800'
530 03 Pardubice,
telefon: o1o/293, linle 6702 /zanigJaÁai/

nebo 040/545 972 /d'oal/
Uzávěrka přihláĚek je 1.5.1993.

Milan Zlegák
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Motto:
JUNtoŘt, JDEME NA ToI

Na zasedání českomoravského nodelářského svazu - podkornise vo1ného letu b1'lo na zá-
kladě výsledků v roce 1992 noninováno širší reprezentatní cružstvc čn junlo'ů p"o ca].šíobdobí, to ;e l-993 až 1994.

FlA _ \ýz /Cb'oceÁ/, Eayer, 3ursa /oba ?racL.atíce/, Sá'zavská /Chrudin/, Kalina fKrcnéříž/,
Kornhófer ,/Jindř. Hradec/, Gašpar ,/Eoudnice /, ,iobek /Zábřeh/, Návák;

F1ts - Hamáěek /Teplice/, Ore1 ftuaovice/;
F1C - Schulz, Berek ,/oba Cstrava/.

Hlavnín cí1en přípravy reprezentaěaíbo
družstYr je úěast na nistrovství světa ju-
niorů v roce 1994 /Kíiev/.

Nelze čeket. Jíž nyní všichni noninova-ní si musí uvědonit o co jde, zda jsou
schopni sladit pcžadavky studijní s nároě-
nou nodelářskou prací. Proto jsen rozeslal
všen nominovanýn dopisy, kde kroně jiaébo
vyžaduji souhlas rodiěů se zařazením do
družstva v letech 1993 - 1994.
ušur čn poskytlo dotaci aa práci s talen-
tovanou m]'ádeží a je v našem zájrru, abY
byla využitc co nej1épe.

Ve dnech 17. 'i 18.4.1993 se uskuteění
kontroIní a výběrová soutěž ,/pravděpodobně
v Chrudirnir/. Vybraní závodníci se pak zú-
ěastní soutěží Světového pobáru - Puszta
cup ,4úaáarsko,/ a Bohenia cup /crrru d'La/ .

Na 1oňskén nistrovství světa v Luěenci
se ukázal ,/především ve větroních/ znaě-
ný nedostatek sebevědoroí, nejistota až
strach. $lto "nemoci'. nusírne 1éčit. Přede-
všín ěastýn tréninken za každého přijate1-
ného poěasí, úěastí na soutěžích ,/nejen
kategorií F1AB0/' no a poton účastí na sou-
těžícb Světového poháru a nistrovství čR.
Tan už půjde skrrteěně "do tuhého', i když
reprezentace státu je zase něco jiného.

Jestliže v kategorii F}A je abonentů
na reprezentační triěko dostatek, tak v
kategcriích Flts a F}C máme po dvou borcích.
v FlB úspěšné závodníky z posIecního fede-
rá1ního nistrovství, v kategorii F}C do-
konce "úřadující" nistry světa. A tak po_
kud se nepodaří přípravít další závodníky,
budou tito dnes dcbří klucil Pro soutěž
družstev odepsaní.

Já věřín tomu, že se to podaří, ostatněje ještě poněraě dost ěasu. Za příklad
bycb zde znovu dal ostravany Schulze, Ber-
ka, kteří v loňskéro roce z ''nuly', na jeho
začátku l€ la osm rněsíců sta1i mistry svě-

ta. Pro zaěátek to nemusí být koncepěně
"supor' gumák nebo notorák. Ale je tře-
ba zaěít létat.

Poěítán s doplaěnín družstva o další
závodníky na základě výsledků v letošnín
roc6. Pokud by se našel někťlo, kdo by 1é-
ta1 kategorie FlB a FlC třeba na jakéko_
liv úrovni, nán zájem' aby se zúěastnil
již dubnové kontroIaí a výběrové soutě-
že. Podnírrkou úěasti v družstvu juniorů
je rok narození 1976 a později /nladáí/.
Případné návrby pište na níže uvedenou
adregu: Jaronír Orel, Novoveská 17C9
686 04 Kuaovice.
Můžete volat rra' ěíslo telefonu Aherské
Bradiště/ 0632/5l.22-7 /zaněstnání/ v do-
bě od 7100 do 15'30 bodin.

Vedoucí realizačního týnu reprezentaění-
ho družstva čn' juniorů:

z.n.s. Jaromír Orel
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Nedávno jsem byl ideoIogickým tajemníkem nejmenovaného
bratrstva obviněn, Že létám jen proto, abych vyhrával a že létání
je vlastně jen nepodstatným prostředkem k úspěchu. Zároveň jsem
již několikrát četI a slyšel větu typu - ''o soutěŽní úspěchy ani
nestoj ím, létárn jen tak, pro radost'' - podsouvaj ící soutěŽním
1etcům, že snad létají pro zlost (těm nesoutěŽnín?).

Aby člověk mohl jakoukoliv činnost vykonávat dobře , t).
s úspěchern, musí ji děIat rád (coŽ nevyluěuje moŽnost dělat něco
rád a špatně). Úspěch je natolik prchavý okanŽik, Že patIat se
roky v kanagomu, epoxidu a jiných sajrajtech jenom kvůIi němu, bY
se nedaIo vydrŽet. To se prostě musí čIověk patlat rád, snad s
vidinou "krásných nových strojů'' tiše Se vznášejících za
bezvětrných veěerů nad orosenou trávou.

Je naprostý nesmysl dě1it modeIáře na ty, kteří létají pro
radost, a na ty, kteří létají pro úspěch a ''kariéru'' (a jsou jaksi
mimochodem mravně méněcennější). To mi připadá jako dělit Iidi na
ty, kteří mají hlavu, a na ty, kteří mají pleš. Že je k pleši
nezbytně nutná hlava, je snad dostatečně zřejmé.

To1ik k oěištění slova úspěch od znesvěcujících nátěrů a nyní
k jadérku věcÍ: Na Světovérn poháru v Sezimově Ústí jsem byl
poŽádán Milanem Zlesákem, abych napsal něco o tom, jak se stát
úspěšným. ProtoŽe se naprostá většina úspěšných modeIářů omezuje
pouze na zveřejnění plánků svých mode1ů, což k úspěšnénu
následování rozhodně nestačí, pokusím se cestu k vavřínům popsat
v širšírn záběru - snad j- proto, Že konstrukce i technoIogie mých
modeIů již byla publikována a nemárn t Co bych k ní dodaI.

Nezbytné podmínky pro úspěšné létání kategorie FJ_A jsou
minj-máIně dvě: model a čIověk. Modelům se ve všech modeIářských
časopisech věnuje nepoměrně větší pozornost neŽ člověku, 1e}:loŽpsychika a taktika Iétání je však k úspěšnému soutěŽení
přinejmenším stejně důIeŽitá jako model. TakŽe k modelům jen
krátce: kdo chce být' úspěšný, musí mít modely nejen výkonné, ale,
desetkrát podtrhuji, předevšírn spolehlivé. Zatímco vysoká
výkonnost modelu se projeví jen v několika procentech soutěŽních
startů (např. 1étání bez termiky), spolehlivost modelu má
vliv na kaŽdý start. Zvláště při stále větší mechanizacj- a
sloŽitosti modelu je dobré si uvědomit, Že celková spolehlivost
modelu je dána součinem spoleh1ivostí jeho jednotlivých komponent.
Tím nevolám po návratu k doutnáku, ale chci říci , že čím více j.e
modeI sloŽitější, tím více musí být kaŽdý jeho díI propracovanější
a spo1ehlivější, abY výsledek byl co do spolehlivosti alespoň
stejný jako třeba model's trhaěkou.

Nyní se obratme jíž k pÍIotovi a začněme vIastnostni
vněj šíni , vidJ-telněj šími , snadně j i ovlivniteInýrni a pak směřujne
do hloubi pilotovy duše.

První předpoklad, jak dobře Iétat s dobrýrn modelem je mít ho
řádně v ruce, víceméně podvědomě ho ovládat, asi jako řízení auta.
To vyŽaduje jednak poměrně častý trénink a jednak (pouŽíváme-Ii
více jak jeden model, eož je pro voIné kategorie nezbytné) rnít
všechny modely co do ovládání a chování pokud moŽno stejné. Tato
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uniformita nám ušetří mnoho práce při tréninku. Trénínk bych
rozdělil na dvě fáze zalétávací a ostrý. Při zalétávacÍm zhruba
seřizujeme model pokud dodrŽujeme zmíněnou uniformitu, nedá
zalétání příIiš práce. většinu času věnujeme ostrému tréninku, při
kterém se snaŽíme letět kaŽdý start jakoby soutěŽně. Při
nepříznivých povětrnostních podnínkách samozřejmě nenatahujeme na
''maxe'', a1e kaŽdý start v duchu hodnotíme, jestli by to "dalo'',
ovšem S vyloučenín rnylných a škodIiv'ých dornněnek , že nad zemí se
rnodel ''chytí'' a u1etí chybějící dvě rninuty. Trénovat ''jen tak'l je
ztráta času. (Poznámka pro '']-etce pro radost'': soutěŽnÍ start je
ninimálně tak hezký jako ten '' jen pro radost'' , a1e dá víc práce. )Zkušenosti získané ostrým tréninkem jsou rovnocenné zkušenostem
získaným při soutěŽi a zůstávají d]-ouho "v nás''.

Druhý předpoklad úspěšného létání je soutěŽní taktika.
Zahrnuje volbu modelu pro start, volbu správného okamŽiku startu,
létání na sondu, sIedování ostatních soutěŽících, sledování vývoje
počasí. TěŽko definovat nějaká obecně p1atná taktická pravidla.
Například létání na sondu je poměrně hojně pouŽívaná věc, avšak
nelze se na ni jednoznačně spolehnout, spíše bych řekl, Že sonda
je jen jakási nápověda, že by tam "něco" mohlo být. Za nebezpečné
povaŽuj i starty do terrniky přímo ze startoviště ' v chum]-u
běsnících modelářů se ověřování termÍky rovná soutěŽní sebevražďě.
Za ' velice důleŽité povaŽuji sledování vývoje počasí a chování
rnodelů ostatních soutěŽících, které napovÍ mnohé o stavu ovzduší.
Nejvhodnějšín místem pro ověření si různých taktických postupů je
samozřejmě soutěŽ, a to ěím hojněji obsazená, tím tépe.

Třetím předpokladem úspěšného Iétání je dobrá psychologická
příprava. Jsou lidé, kteří, ač při tréninku nepřekonatelní l Dd
soutěŽi vyrábějí jednu botu za druhou. Důvodem je, podle mého
názoru, právě nedostatečná psychologická příprava ' na soutěŽ.
Klíěovým momentem pro výsledek soutěŽního letu je okamŽik, kdy se
rozhodneme model vypustit. Po ceIou dobu přípravy ke startu a
vlekání se v nás koncentruje napětí , jakási předstartovní
nervozita, která se právě okamŽikem vypuštění modelu uvolní pak
totiŽ ztratíme možnost rozhodujícín způsobem ovlivnj-t let mode1u a
tedu i výsledek. Toto vnj-třní napětí vede ke dvěma extrémůrn bud
se modelu při prvním, moŽná i v1rmyšIeném závanu "zbavíme'' (a tírn Í
napětí), nebo naopak neustále své rozhodnutí oddalujeme' aŽ nás
časová tíseň doŽene do prvního extrému. Já sj- provádím před
rozhodnutím o vypuštění vnitřní dialog, mezi pochybuj ícín

.. -,ta zjištujícÍn lljáll , typu: "opravdu je to termika? Projevil se
větší počet příznaků?'' atd. Tím si zopakujerne poznatky získané při
tréninku a neuděIáme tak snadno chybu. Po kladných odpovědích musí
následovat rychlé a rutinní vypuštění. Pokud nemáme vypuštění
dostatečně nacvičené, snaha o dobré vypuštění odvádí příliš mnoho
pozornosti, tolik potřebné pro správné rozhodnutí o jeho okamŽiku.
Je také dobré znáE, kolik času nám zabere činnost mezi rozhodnutím
o vypuštění a jeho vlastním provedením, abychom mohlí vyuŽívat
ěasový limit aŽ do konce a nepodléhali předčasně panice.

Vliv na správné rozhodnutÍ má i naše podvědorní, které se ale
ovládá hůře než výše zmíněná předstartovnÍ nervozita, protoŽe není
tak znatelné, je ukryto hIouběj i ' ovšem pokud jej vhodnou
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autosugescí neov1ivníme, zaručeně pracuje proti nám. Jedním z
negativních podvědomých pocítů je příIišný respekt ze ''známých a
slavných'' jmen, který v našem podvědonÍ vytváří domněnku, Že protÍl'těmhle'' prostě nemůŽeme uspět. Druhý takový negativní podvědoný
pocit je opakem prvního a dostavuje se buď po velmi řydařenérn
tréninku nebo soutěŽi - prostě věříne, Že márne všechny protivníky
"na Iopatě", protože my naIetíne maxÍmum i v klesáku.

ovlivňovat podvědomí směrem ke zdravému sebevědomí Lze i
několik dní před důIeŽítou soutěŽí - hlavně sí musíme ujasnit,jakýtn neduhem zrovna trpíme. Na soutěŽi se mí osvědčil takový
trik - létárn sám proti sobě. Je to sice trochu podvod, ale asijeden ze'způsobů, jak lze ze sebe dostat maximá1ní_výkon.

. Po soutěŽi je dobré provést jakousi sebehanu _ vyhodnotit si
v duchu všechny starty s tín, Že neby1o-Ii něco stoprocentní, Pak
chybu musíme hledat jen a jen v sobě. Jakýmkoliv svalením viny za
špatný start na počasí, nepříznívé okoInosti či ostatní soutěŽící
Se zbavujeme moŽnosti poučit se z chyb a příště se jich vyvarovat.

Nezbytným předpokladem všech výše zmíněných psychologÍckých
hříček je dobrá fyzická kondice - musíme celou soutěŽ vydrŽet
svěží. FyzÍcká únava otupuje nejen tělo, ale i mozek a jediným
přánírn unaveného čIověka je co nejdříve všechno skončit, někde se
svalit a spát.

Tot z mé strany vše na téma soutěŽnÍ 1étání. Jestli si někdo
nyslí, že ťo je přírÍš velká věda, tak je to pravda. Závěrem
vyzývám všechny ''soutěŽákY", aby napsalj- své poznatky a
zkušenosti.

Pro Volný Iet
Jan Vosejpka

MECHANTSMUS VOP ALESE LAJCI,IANA
i(dyž jsen ke své lítosti zjistil, že

ve večerních ěi ranních startech nomán se
sv1im klasickým modelen téněř žádnou šanci
proti konstrukcín vybavenými podtlaěova-
nou výškovkou, rozhodl jsen se i já, Žo
tento systéur na své nové ''klitlovce' vy-
zkoušín. liejprve jsem okoukal ,,neziná-
rodní konkurenci" a pod1e těchto poznat-
ků zbotovil první prótotyp. Jako nejjedno-
duěší se nně zdál s. atén V. Stamova, ale
ten jsem brzy zavrbl pro jeho funkční ne-
dostatky. Proto předkIádáur náěrt necha-
nisnu, za jehož autory jsou považovétli
S. Makarov a }'i. Kočkarov, a který jo ta-
ké nejvíce rozšířený. Vlastní fuakce jíž
by1a popsáne. např. Ing. Ívanem Hořejšírr
v Modeláří ě. 4/9L.

Hrazdiěka (r) je zbotovena z dure,lu,
velikost otvoru pro nasunutí na nosník
ocasních ploch je sanozřejně nutné při-
způoobit průměru použité trubky; stejně
tak i průrrěr uložení (3). Je také nožné
zhotovit hrazdíčku snýtováním z tenkého
duralového plechu nobo odlít z epoxydu
do negativní forny a vyztužit uhIíkový-
mi vlákny. Na konci šroubkrr (7) jg mož-

né uchytit koleěko, které se při vyklope-
ní páky (2) pootoěí, a}e p1ně postaěí
hlavu šroubku (7) zaoblit a vybladit. Ťo-
to so při kroužení na sňůre dotlačí na
desku z tvrzaného laninátu tl. 0r8 on
(a) /zalapené do výškovky/, po které bez
probIémů při podtlaěení sjede. l'eIikost
podtlačení se nastawje dé1kou táhla.
I(vůIi úspoře bnotnosti by bylo vhodné
místo závitu M 2 použít tí 1'6.

Pro informaci - tyto mechanisny lze
koupit od mode1ářů z bývalého Sovětského
svezu přibližně za 8 USD.

Použití tohoto zařízení jo, podIe né-
ho názoru, účolné pouze na modelecb do
klidu. Sano podtlačování není vše; sán
;serr vidě} veIké nnožství startů nevyda-
řených, které ěasto vedou až ko zniěení
modelu, ale v těchr "pravých rukách'' nodel
dosahuje při vystřolení neuvěřitelných vý-

as€K a YyKonu.

AleĚ Lajcman
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Jsne sice na prahu aové sezóny a seriá'l
soutěží o Světový pohár se již na austral-
skéo a anerickén kontinentu rozběhl, nyslín'
že neuškodí úvést pÁr slov k jeho uplynu}é-
nu roěníku. Pro naše barvy to byl ročník
vcelkrr úspěšný, protože Ing. Ivan Tréger
zvítězil v kategorii FIE, Ívan Crba třetí'
Juraj Uhrín ětvrtýl Jarda líach pétý ... 8td.
V "našlapané" kategorii FlJl, skoněiI rng. Jaa
Vosejpka aa ve}ni pěkném 5. nístě a potvrdil
tak, žo patří nezi světovou špiěku.

0 výsledcích a úrovni jednotlivých kategor
rií psát aobudu, k tomu jsou povolanější.
Chci napsat aěkolik slov o podnínkách na jed-
aotlivých soutěžích, rra kterých jsen v 1oň-
skén roce byl; byly to závody SP - Puszta
cup v Dóms6du, líenorial Jenó Vóróse v Szen-
teei' Puchar Polski v Glivici a l. Bodenland
cup v uěneckén Egelnu. Tyto soutěže, uyslín
si, jsou pro nás nejdostupnějěí.

Asi nejpopulÉrnější je Puszta cup. Je to
nru zřejně i proto, že se Iétá na překrá'snó
obrovské ploše za onanné vůni tanní flóry a
koncertnín maratonu cvrěků. A proto se aa
Pusztě v Dómsódu každoroěně schází více než
stoělenné startovní pole. K úrovni velkou
něrou přispívd. i týn pořadate1ů z Cavalloni
klubu včele s Gyiirdy Pinkerten, který soutěž
zvládává s neuvěřitelnou lehkostí. UysIío si1
že plně platí to, co ně řekt k této soutěži
Zdeněk Havelka - kdo se jednou na Pusztě ú-
ěastní soutěže, bude se sem stále vracot.
Stojí to za to.

V ěerveacovén ternínu se v kalendé'ři FAI
objevila další nezinárodní soutěž v uaáarslnr.
Loni poprvó ee jako nezinárodní 1éta1 Meno-
riál Jea6 Vór6s v Szontes í /así o 1OO kn již-
aěji od Dóms6du gněrem na Szeged/. Zda aa
opět létá na pusztě asi stejné konfigurace
terénu jako v Dónsódu. Na svém povrchu ná
nísty zrádaá nísta /poněraě hluboké rýhy/l
Eterrí je nutné obejít. Asi jako všude v lía-
ěarsku, stejně i zde velká ftocla, i když
tak nobutaě jako v Dóusódu nepůsobí. Soutěž
je opět dobře organizována týnen v jehož če-
Ie stojí J. Palagyi a je zde znÉt ponoc od
budapeštskóho Cavalloni klubu. Ubytování sou-
těžícícb je možné v internátě střední školy
v Szentesi nebo ve stanu příno u letové plo_
chy. Potřabné sociální zařízení věetně voily
je péěí armády zajištěno.

V srpnu so v poIské Gliwici uskuteěni1 II.
roěaík Pucharu Polského jako urezinárodní sou_
těže. Termín byl oproti kalendráři FAI něněn
a to byl jeden z důvodů proč se jeho výsled_

ky aezapoěítávaly do seriálu SP. 0 této
soutěži, která kontrastuje se soutěží
'nalých' kategorií ''B}ack CuP'r nnohé na-
psal Jaronír Orel. Loni se na tuto sou-
těž naobo nodelářů nesjelo. Viau na ton
jistě ně1a zněna tarnínu konání a zřejmě
i obava nodelářů z velikosti plochy le-
tiště a sněn větru. Ale vítr váI severo-
západnín,/výhodaýn/ sněren a tak s dohle-
dánín nodeIů nobylo maoho problénů /Wo-
blény něl v 6. kole pouz€ Vašek jiřiaec,
ale díky apojenénu týnu se podařilo je-
ho nodel těsně před úplným setněnín na-
Lézl/. Ač se směren větru nebylo problé-
mů, byla soutěž asi na 4 bodiny přerušena
kvůtí větru /aaí 6 - 7 n/a/. Jinak orga-
nisace soutěže nebyla úněrnó' výši vkla-
dů. Letos se soutěž v Polsku nekoná.

0 donácí nezinárodní soutěži - Jihoěes-
kén pohánr' nepíši, protože jeho tradiění
dobrou úroveň větěina "volňáskářů'' zná.
Cvšen, ta loni, byla pojata jínak naž pa-
matujene v ninulosti. Ale úěe1 světí pro-
středky.

Poslednín závoden, kterého jsen se v
roňstá sezóně zúěastnil byl 1. roěník
Bodenland cuPu Y něneckén Egelau /así 20
}m jihovýchodně od lúagdeburku./. Soutěž
organizoval, poprvé jako nezinérodní, u
nrís znáný Erast Eerzog s maaželkou a přá-
teli ns ploše nedaleko Egalnu. Tato plo_
cha je obrovská a naprosto ji nevadí aměr
a rychlost větru. Terén je zde naprosto
přehledný a tudíž nehrozí ztráta nodelu.
Je to asi daleko lepší plocha, než na kte-
ré se létá v něneckén Zúlpichu ,/sá.n jsen
zde sice nabyl' ale slyšel jsen z výpravo-

pnn posNnHŮ 7,E soUTĚŽÍ sp V RocE 1992
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vání/. Ale účast závodníků byla, aě to
podle poětu původně přihlášených soutěží-
cích nevypadalo, docela slušná a soutěž
uěta i ve1ni dobrou sportovní úroveň.
Rozhodně stojí za to tam jet.

0 dalších soutěžích by nohIí mnozí
napsat. Asi jsou i další, na které je
aoŽné jet, a1e chtěl jsen přiblížit pod-

mínky na těch asi nejdostupnějších, které
1ze absolvovat. A spcjí-li se ncdeláři,
nemusí být náklady na jedaoho tak vysoké.
Myslín, že je o ton nožno přenýĚlat podle
ělánku "Na soutěže spoleěně?" R!ÍDr. Václa_
va Yalka uveřojněnén ve VL ě. 2/9L.Jc zde
nápad jak si ponoci.

Milan Zlesák
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Jak stavírn modeIy F1A a A1
Koncopce mých nodelů ilí už svoji his-

torii. Přgdchůdci těchto modelů by1y sta-
věny v Brédci Králové již v 60. a 70. }ó-
tech. .]á osobně ;sen konstrukci převzal
od tehdy vynikajíc{5g '|A-dvojkaře' Oldy
Barvířo v roce 19?1. V těch letocb byla
ale konstrukce křídla daleko jednoduěší'
pro tehdejší-způsob létání však doetaěu-
jící. Postupen ěasu, když se přošlo na
krouživý v1ek, byly do křídla postupně
přidé'vá'ny noeníky až po dngšní konstnrkci.
Ta snÁší velice dobře i teleskopické háě-
ky. Také původní konstrukce měly spojova-
cí jazyk, éír'ž byla ale narušeng. pevnost
h}avního nosníku a proto jsen zaěal pou-
Žívat,, asi přeťl třemi lety, spo;ovací
drá'ty.
Dnea, v době IaninÁtů, uhIíků a kevlarů
se může zdét konstrukce křídla už zasta-
ra}é. A1o ne však každý ná cbut a trpěli-
vost "smolit se" s pryskyřiceni, laniná-
ty a podobaýni materíály. Přesto no<lely
Iétají vcellnr slušně - k]_uz v klidnén o-
vzťluší se pohybuje oťl 175 do 190 sec. po-
dle použitého profilu a podle seřízení.

Eáěky pro krouživý vlek si dělán sá.ul

bez jakéhokoliv strojního vybavení. Pouze
nri postaěí pilka oa kov, pilníky, ruění
vrtaěka a Ěroubovák. Fružinu si navinuji
z ocelového drátu průněru 0r8 m a tvrdost
hóěku nastavuji ponocí podložek, které
podkládrín pod pnržínu. Háěky nán eeříze-
né na sítu 2r5 - 3 kg.

Trupy jsou jeciaé, na kterých použí-
ván laruinátový noeaík ocasnícb ploch. Ela-

vice ja balzová'. Slepuji ji z různé ne-
kvalitní balzy, která se nehodí pro stav-
bu křídla. Bočnice trupu jsou z překliž-
ky tl. l mm, v centroplánu zasílené o
boění žebra opět z překližky tI. 1 mn.
Spojovací dráty používám z plotací jehli-
ec o průněru 3,5 nm /2 ks/ a vzadu prů-
měru 2 an /L ks/. Dráty a}e ěasto něním'
protože se při vypínání modelu deformují.
časovaěe dáván dc modolu buó zn. Graupner
nebo aašg z Mecbaniky Teplico za 160'-
Kěs, což je cena v dnešní době poměrně
sluĚnÁ, na rozdíI od různých soukromých
výrobců, kteří sí za ně řeknou 50o i ví-
ce korun /za jedaoťunkčaí,/.

Výěkovka je klasickrí, podobně jako
křídlo je stavěná ze dvou půlek žeber.

Zá'k1ad křídIa tvoří torzaí stříň, tte_
rou postavím z půIenýcb žeber a nosníků
na stojato. Způsob je patrný z výkresu.
Nosník je asi do 2/3 středu křídla zdvo_
jený a do L/3 ztrojoný. V aáběžné ěásti
jsou ještě nad sebou 2 nosníky 2x4 mt
které zabraňují deformaci baIzovóho pota-
bu torzní skříně při prů}rybu křídel' Na
hotovou torzní skříň nalepín do vzdále-
nosti asi 250 nrn pría z překližky tl. 1'2
nn a dáIe naplocho nad sebou dva nosníky
3x5 ng konci zkosené. Ty jsou do vzdóle-
nosti 200 mm od okraje torzní skříně.
Poton na pracovní desce si zhotovín Ěa-
blonu z nosníků vhodné t}ouštky' aby byl
zachován požadovaný profil. Položín a
připevnín torzní skříň, odtokovku a po-
ton pouze zasunuji žebra do zářezů odto-
kovky a lepín natupo k torzní slďíni.

Uši jsou Iepeny obdobně. Koace uší
níván různých tvarů podle toho, které se
ně zrovna Iíbí. AIe většinou stavín kon-
ce uší oválaé. To proto, žo js dnes už
ná nÁlokdo a v dneění unifornitě konců
křídcl si model ve vzduchu lépe poznán.

Modely této konstrukce jsou vceIkr.r 1é-
tavé, oběasný príd v klesáku má spíĚe na
svědomí jejicb najitel. S podobnýrn no-
delen se unígtil po dvě sezóny Martin Ko-
sař na 1. místě v žebříětnr mezi žáky.
l{artin z naěeho klubu je také pokračova_
telem těchto konstrukcí a předpoklátlrím'
Že aá šanci se v budoucnu dostat do ju-
niorské reprezentaco.

Milaa Bezr
___+
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Hi E TECH { Huy-t=ch} E r r
Vysoká tec hn i ka ( kouPená technika )

Nápady Pro mode1 HI-TECH byly shromážděrly v létech a9 a 90.
HLav'rrí id.eou by1o pouŽj.Lí "hj--Lech" materiálů, nakouperrých z

nejrůzrrějšÍch zdrojŮ- Dískuse s J. Sommersem z Ho1andska přirresly
poůžitý profí]- xřrata, kLerý je podobný popu1árnÍmu Benedeku
ó35ób.

U prof 1Ll je
na 71%, takže
přesně místo
o Lloušťce o.9

Ve]-mj. se mí
mnoho cenných

O-3s
3-5s
5-35s
35 - D'l'
časo'lač je

Vrtule
VrLqle je poclle Dórirrga, mÍrně upravená- Je použiL mÍrně

proh rrutLý pr_of Í1 B enedek ó4o5 a Lv ar j e směrem k e středu
protaŽenějšÍ.. Jádno vrLule je z Rohacelu 31 a je oIaminováno
r-rhlÍkovou Lkaňirrou 9o9/.nz. Vrtule je zhoLovena na kopytě Ve tvaru
spodrrÍ strany lÍstur- Řohacel je olaminován a přítažen na kopyto
pomocÍ 50 mm tlust-é pěrrové gLtmy a omotáním gumovým vláknem. Poté
se vybrousí hornÍ plocha lisLlr s pomocí šabIon prof i1u' HornÍ
P1c;<:ha se pak olamirru j e urhlíkem opět pon]ocÍ pětrové gumy.

H1avice vrtule je imporLovárra z Madarska a mírně upravena-
Kva-l'itrrí výr^obek je z dí1lr5l |"l- VaradÍho. Dop1ni1 jsem ar-ttostart
vrtgtle poclle myšlerrky Gr-tye z Německa: jederr 1ist vrtule LežÍ na
kňÍd1e, clrurhý j e př-iclr^ž ovátr pcd Lr^lrpem poÍnocÍ nra1íěkut. VrLut1e Se

'-lVC,1ÍíLl 
je po odhození pomocÍ pruŽin Lt h1avjce-

Í:' i/ 1c' lr
Je velmi lehký, vóži pclr-rzcr 12$. Kř'tct1o je přiLaženo pomocÍ

gtaronróclrrích gumových pásl.;ťr a fixováno vŮiči py1onu "k1Íči".
Výh<:lclor-t je í snaclná možnosL výměrryl kr-_íctel' Ma1ý plastóvý časovač
je z d'ěLské hračky. .Bubínek časovače má sedm závitů a jederr clÍsk
r-rvolňrl je čt yři dráLěná výměrrná ramÍnka - Směrové i výškové
kormÍd1o mají po třech funkcích:

zachovárra jeho sLřední liníe- Tloušťka je zmenšena
žebro ve středu kříctla je tlusté 5 ffiD, což dává
pro SpojovacÍ d'rát 2 -5 mm a pásnice nosnÍku
mm.
lÍbiIa vrLu1e F- Seji- Dj-skr-tse s ním m1 přinesla

inf ormací.

levá směnovka dolů výškovka
střednÍ sLřednÍ
st řednÍ rrahoru
vpravo nahoru

startován ruským blbr-tvzdorrrým zpŮisobem-

T rurp
skJ-ádá se z Lřt částí: Motorová část je- z obroušené karbonové

l:rr-tbky, zadtrí část je sk1o_Lamírreitová Lyptt Cop. Doma dě1aná spojka
má ad'erpter pro pr-ípojení horkého vzduchut (b1ížšÍ vysvěLlenÍ
chybí) a je zhotovenei na positivrrí šab1oně-

Kř1.d1o
Je tradíční, s LěmÍLo výjÍmkami:

nosník je karbonový
- poLah torsní skříně je z karbonového "papíru''
- zbytek je potažen Lelrkým bÍlým Mj-caf Ílmem (ptast)

Gr-rmer
Pro létánÍ V nízkých LeploLách jsem zkoušel různé drurhy gumy'

mojÍ oblíberrou zůstává čÍnská Pancla ZxL. NamotánÍ 46 pramenů dá
ovšem spoutstu pnáce.
Počet otáček: 335
l'1 ax - kroutÍcÍ momenL: L2o per1couttrcí
Délka motonut: 37o mm Per Thomas skjulstad NoRsKo

FřéIoĚil ! .ang- Iván HoĚeJěí
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6LAS HBRE TUBE "RONY.
6LqS A!.ID CARBON JOINT -HOT1E IIADE.
CARBON FIBRE TUBE .NYHE6N.

2x6

FlB

HI-TECH
(Bw-rrcn)

PER THOMAS SKJULSTAD

NORWAY

5 mm THIO( RUBBER BANOS

MYLIR HLH

V/HITE rltcA FlLrl

CARBON FIBRE SPAR
0.9xó+0|9x3-0'9xl.5
TOP AI,IO BOTTOII

3 LAYER
CÁRBoN F|BRE TlssUE
OOPED ON.

I LAYER
CARBON FIBRE TISSUE

2x6 3x3

I.O OGRAIN BALSA

5 INV|60URAT0RS 0.9 r ó

!/RAPPED vlTH GLASSRBRE T0!{ 30 mm

OO.I TUREULATOR

_3x3bqtso
025 PlANOl./lRE lN ALU TUBE WEBBEO \'/lTH 2 mm PLY\{000

-3x3botso0.9 x 3 WEBBED WTH VERTICAL GRAINED BALSA

40.0

LU ci
e

T RJNCNON
TOMY TII4ER

FOOL MOOF T]MER
STARTER (LEFT SIOE)

MIHALY VARADI PROP
UN|T \./lTH oónrNa BLADEs
CARBON ON ROHATELL
6UY TYPE AUTOSTART

q.'o

1.5 x 12 BALSA
+3x3bqtsq
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S ituac e

Akce

Roz1étávání kategorie FtH /Al/ -
závodníků. Pro časovou tíseň dohoda

r výopoloviění šňůra, 60 sekund pracovní
maxinun I8O sekund.

lJe to jasné''n

šok

Jsen druhý o

Co s tín?
Nic. Stávají so i borší věci, oB SoU-

těžích i v životě. Staěí vlastně1 aby se
jecqy stopky předbíhaly a drubé zpožáo-
va1y řádově o plus-nínus 3 sekundy na
100 sekund. Již jsen něl v ruce stopky
i s větší odc\rlkou.
Závét

Zkuste sí při štolení časoněřičů přad
soutěží hronadoě zkontrolovat stopkyr tla_
přík1ad aa 180 sekund. Ty s větší odchyl-
kou než jedna selnrnda je nutné z něření
vyřadit. Přispějete tín k rogulérnosti sou_
těže a vyvarujete se případných /opráv-
něaých/ protestů.
Dovětek

Neprotestoval jsen. A i tak jsen vy-
hráI. Sice "jen" norálně, ale vyhrál.

Váš Jarda 0re1

VYPADAT V ROCE

hlásín nu jó. "vyhrál jsen.''

jednu sekundu.

MOZNE JE VSE ! !

ostr
zÍ]jt:
cas,

Začátek pracovního ěasu se odpoěítává.
Startuji okanžitě v pracovnín ěase 01.
Dáván to tan "z volejen. Žédný z node1ů
už nelstí' můj přistá'vÉ asi 5 sekuad Po
posIednín ve vzdálenosti asi ?0 netrů od
místa startu. časoněřiě hrásí 88 sekund.

BUDOU MODELY F1A
2OOO TAKTO?
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15. - 16.5.

22. - ?3.5.

12. - 13.6.

?. - 4.7.

SOS PRO KATEGORII CO 2

SeriáI soutěží kategorie c02 ''EUR0 TR0PIIY''

Ústí ng'd Orlicí

Spitzerberg

D6ns6d

Gliwice

Pro zaneprázdnění Petra Vašiny je pra-
videlná rubrika ''Volného letu" podstatně
hubenější. Věřín, že je to přechodný
s tav.

v Ioňst<én roce byla v této rubrice
spousta techníckých vynálezů k tonu, jak
létat co nejdéle. Výsledken však je, že
kategorie Co, zazrenenala předevšín odliv
soutěžících.'Situaco jo taková, v jakó
bychon jistě nechtěli být u žádné "volné"

Lubomír Vatěík, Dukla 3l..8, 562 OO Ústí nad
0rlicí
Edvin Krill, Ju1ius Rabb Str. 10, A-3425
Laageniebarn, Rakousko

Cavalloni Club, Gyórgy Benedek, Pf 16'
1625 Budapest, Madarsko

Stanislav Kubit, B1. Rybnícka 84' 44-1@
Clivice, Polsko

kategorie. To znanoná., že vícenéně o ús-
pěchu rozhoduje dostatek finaněních pro-
středků na nákup "supor''.notorů, techni-
ky atd.

A proto přátelé, hlodejure cesty k tonu,
aby tato kategorie přínášela více radosti
z létání, zejnéoa rnezi mládeží, mezi kte-
rou něly "sifony" nejvíce příznivců. HIe-
dejne cesty k tomu, aby se kategoríe opět
více zpřístupnila všem, kteří létají více

pro radost než pro aejvyšší
metyo

A proto - SOS pro katego-
rii Co"l Přispěchejte na po-
noc l Bůdu se těšit.

ililan Zlesák
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MoDEr'ÁŘsxÉ pŘÍgĚHY BonouŠn Kr'Ítqy
Pro cestu na tuto soutěž jsmo zvolili

sice méně osvěděoný, zato však pohodlnějr
ší dopravní prostřadek nož romantickou
jízdu vlaken1 vybar'oni' jak to bývá v tóch-
to případech zvykom, Ictadly a ně;akou tou
ušetřcnou korutlou rravíc - to pro všechny
případy. Náš tým b;71 složen z osvěcčených
harcovníků letištních ploch - vládi Šourka,
mno a Pepíka (ubeěe. lÍavíc jsme s sebou
vzat.í osobního šiféra pro zpáteění costu'
to pro všechny přípacly. Zv}ášI účast pos_
lodně jmonovaného mcdeláře naznačovala, že
ten den se prsvděpodobně nudit nebuderne.
Pepík ná totiž takovou zv}áštní v}astnost1
žo aě nikdy nochce ' téněř vždycky s9 mu
povode vyrobit nějaký průšvih nebo něco
podobného, proěež j"j s sobou vždycky ré-
di bareno.

Sanotná soutěž, pořádaná jako naohokrát
předtín přeštickýn panom La.štoviěkou na
}etíšti Plzeň-Bory, ně}a tradičně velrní
dobrou úroveň i účast. Skoněila pro nás
díky dobré týnové práci úspěšně; získaIi
jsnre za první rnísto takovou velkou skleně-
nou vázu s rozšiřujícín so koncem. By1i
jsmo však po jejín skoněení dost vyěerpaní
díky velkému vodru a rychlénu průběhu sou-
těže věetně rozlétá'vání. Letiště na Borech
však má ve svém b1ízkém okolí dvě vynika-
jící lokality, které dokonglg dovedou dát
vyěerpané nodeláře do pořádku. První z
nich je rostaurace nU vrtulo", prozíravě
unístěoí hned na kraji 1atiště. Jon o kou-
sek dál se prostírá krásnrí přehradní nádrž'
přírno lákající ke koupání. Dalo by se říci'
že synpatiětější areó} pro nás noceláře se
asi těžko někde jindo najde.

I ny tři jsns spo}u s dalšíni nodeláři
postupně slušně zaplnili tuto restauraci.
Většina z n6s si objedne.la oblíbenou konbi-
naci - párek a pivo. Rovněž tak ěIen naše-
ho týnu Pepík Kubeš. Zatímco přod námi již
dávno buřtíiqy znízaly a objevovaly so spíš
orosené půllitry, Pepík si k sobě nenápad-
ně přitahoval další ošatky rohlíků. llezi-
tínr co rrezi námi kolovala váza vítěze dneš-
ní soutěže naplněoa vínen, kterýrn jsne se
díiry jojímu tvaru epíš polévaIi než pili'
Pepík si přitahoval další ošatku. Nakonec
se nusel spokojit s "pouhými" dvaceti ro-
hlíky, protože nu servírka oznámila, že
už žétdné namají, ač so jí způsobem sobě
v].sstnín snažiI přesvěděit o dodání dalšícb
vysvětlovánín jak ten den rkusil a že by si

nějaké pečivo ještě zasloužil. Na závěr
alespoň předvodl svůj ob)-íbeoý kousek -
snědi všáchnu sů1 zo slrínky, zdůvo<iňujíc
to prevencí proti křečín. Takže co vím z
našich zájezď$, bylo ro ;íž podruhé, co
Pepík zcela vyjedl hospodu. Poté jsme si
spo1u zapálili obligátní doutník, ze kto-
rého jsne díky předchozí zkušenosti již
vy;muJ.i takovou silikonovou ucpávku a Pe-
pík potorn rychle doháněl ztrátu tekutin.
Opravdu nám ostatním nezby}o nic než ob-
divovat jebo zdravý apetit.

Netrvalo to ani dvě, tři hodiny a jíž
jsne spěcha}i se osvěžit do b1ízké pře-
hrady, prostíra;ící so snad necelý ki1o-
motr pod restaurací. Podpořeni právě rr,a-

bytýn zdravýnr sgbovědomírn se několik z
nás rozhodlo přeplavat přebradu, širokou
v ton místě asi 1 - 1,5 }:m. I(dyž byli
kluci asi v polovině, oznámil os}atním po_
někud zaostávající Pepík, že uŽ nemůžo.
Nobylo to zrovna od něj pěkné, ale byla
to viditelně pravda; v tu chvíli již ztra-
tit poěáteční švih a dál se pohyboval spíš
novybroušsnýn stylen nonšíbo topícího se
slona. Ani ně nebylo v této situeci na
břabu zťovrrs nejlíp, v tu chvíli ně napa-
calo, s kym si asi zapá}í-n příští doutník.
Ze sÉupiný vpředu .u ušat oáagrir vráóa
Šourek a obětavě Pepíka doslova dostrkal
k protějšínu břehu. No byl to boj1 který
dopadI díky vláěovi a snad i těn dvaceti
rohlíkůn, ktoré Pepíka jistě dobře nadná-
šely, nakonoc dobře. Zpátky se však na
rozdí1 od druhýcb opřeplavání již nepokou-
šel a přehradu raději vo1kým obloukom o-
běhl. Poton se nán teprve svěřil, že ta_
kový krásqý kruhy před oěina, jako ně} ke
koncí plavby jeětě v životě noviděll Plo-
tože taky v životě upIaval tak nejvíc 100
motrů. Po této poznámce jsno šli všicbni
mólen do Vrtu1e.

Ten den byl pro nés vyznamný nejen tínl
co již bylo uvedeno. Podařilo se nán totiž
ještě překonat nejnéně dva osobní rekordyl
Ýráěovi v počtu šesti vypitýcb půlIitrů
piva-a Pep'íkovi v plavbě na' vzdálenost,
kterou přokonal dokonce asi tak da'stk át.
Možn6 byl překonan i další ''osobák" opět
Pepíkom v podobě dvaceti rohlíků snědených
k jednonu párku. AIe o ton, při jeho schop-
noštech, nojsen tak docela přesvěděen.

7)z*.-
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Anton Hockicko:

PRÍBEHY VYHRABANÉ SPoD BAL zo ÝcH PIr'Ín
l'íedzi modelármi nikdy nebola nlza. o humor e ňzne prfhody až 4q traníci legiend a

povestí. Prakticky všetky tieto príbehy sa však udiali bez akejkolřer prípravy, ako spon-
tánna reakcia prítomných na momentálny vývoj udalostí. Práve v tom je ich ěaro, sruíá u-
mocnené clivotou spomienky na prežité chvíle /ístoty to, ktorú nám ňitto nem6že vzíaÍ/
a ''daron ;azyka" podávatela. IrIuž vrá{no sa Pomocou nášho záztaéného ěasostroja z1oženébo
z pohodlného ťotelka, papučiok, okuliarov a šálky kávy do
z uvedených súěiastok nebola potrebrui.

ěias, keě nám ešte ani jedna

Z=*tZ-

Príbeh prvÍ: MODELARSKA DOBROSRDECNOS T
Do rnode}árskoho krúžku som sa - modelá,r

sanouk - dostaI až pri nóstupe na jSŠ-tu,
to ako gymnáziun, v /bývalon už/ okresnon
neste' kde próve zriadili okreený don pio-
nierov a mládeže. čo to pra mňa znanenalo
by dalo samostatný člónok. Foěme teda do
našej vtedajěej dielne. Bola ako iné diel_
ne, ktoré som potom poznal a aj sán dóval
dokopy. Vese1á zmos zariadenia zváěša už
odpísaného, podaktoré kusy snáě památali
cisára-pána. Možno v gúvislosti a vtedy
prebíehajúciur zjednocovaním piay aošto i
ku zjednoteniu pestrého vybavenia našej di-
elne. Velmi jednoducho: natreli ho všetko
'iodinou farbou. Táto skutoěnosl uola v at-
mosfére nodeIé'rgkej dielne "nečucbateÍná".
To by ešte nebolo z1é, ale použitá farba
/zrejne pozlievané' zo zvyákov ktoviekakých
druhov a odtieňov, riedená možno novhodnýn
riedidlom a natreni, nahrubo na jeden raz/
bola akÉsi zákernó. Na dotyk ruky sa javiIa ;

suchá, no Po nahriatí pri sedení začala ja-
vit grimoriadnu prítulnosř nr aotykajúcej aa
ěasti odevu. Viacerí z né.s na to už dopla-
ti}i'-ale kedžo i medzi modelármi najváěšia
radosf, je škadoradosř, žiadne varovaňie
sne si nedávali. Konečne v škole nán dupli-
kovali' že najlepšie poznatky sú tie, kto-
ré ělovok získB sám. Dopriali sme si teda
navzájon to najlepšie.

Po ěase dovalil sa do dielne áatší člen
party, sřažka dosadol na stoličku a nadá.val
na fažký život gtarého ěloveka. Bo1 on to_
tíž už branoc, zakrátko ma} rukovat, tak
nÁn tie 3 - 4 rok5l veku naviac vždy patriě:
ne pripoo'ínal. Po jeho dosadnutí parta ako
po švihnutí rozprávkového ježibabinbo prú-
tika v monente skamenela, zamrela. Nastalo
príam uši drríeajúce ticho. Trvalo však ozaj
lon chvíloěku, takže náš nastávajúci brdina
niě aepostrehol. V óalšom momente dpá[ ako
by ton prútik švihol zaéa1.a celá parta po-

jim modelorr, ktorýsi z nás mu úšIužno po-
dal pracovnú dosku s rozostavaným rnodelom.
Unavený veterán najprv vyvalil oěi a zala-
pal po vzduchu, potou s uznaním spustil
požehnania na koneěne sa lepšiacu mládež,
ktorá si zaěína uctiř starobu, a tak po-
dcbne. V tom okamihu však cglému nášnu
bandériu svitlo v zlomyseÍných hlavácb o
ěo ide: udržaÍ nášho ka'naré'ta ěín dlhšie
na stoliěke. Ka'ždý sa tajne sústrodiI
viac na nebo ako na svoju pracu. Prian
sme hádali jeho myšlíenky, sledovali ěo po-
trebuje ' 

podévali sne nu matoriál a nára-
die, tuším i vody od smádu sne mu doniosli,
ne'ša úslužnost a ochota by sa vari neboli
zastavíIi ali v prípade potreby "odskoěii"
za'neho tam, kde i krát musí sán.

Zamestnania pomaly koněilo, naša Ponoc
pokraěovaIa a; pri odkladaní vecí. Prekva-
pený a dojatý "átarec'' si pochvaíoval toí-
ko urobil' chváli} takú vynikajúcu partu
a mal po ruke cibuÍu nožno by aj slzy vy-
lúdil'.že ju kv6ri ''zolenoj pakárni" nusí
opustii. !ly' našponovaní ako kablo papier
po trotom navlhěení čakali stre n9. výsledek.

Vyvrcholenie prišIo. Náš "3taroc{ oprúc
ea rukami o st61 zača)- sa ponaly zdvíbaf.
S nín sa pravdaže zdvthala i gtoliěka, pri-
lepená dlho obri€vanou farbou k nobaviciaro.
So stoliěkou sa zaěaLa zdvíha[ i búrka
sniochu - ěo búrka, tornádo bezuzdného re_
hotu. A v ňon sla blesky a hrony prarážali
nadávky /^asúce na roprodukciu píemom/
nášho kauraráta, preklínajúceho tú na;mi-
zernejšiu mIádež aká kedy na svete boIa a
bude. Ani priznanie sa iirýeb postihnutýcb
nezmenšiIo jeho hnev a prvý ěo mu ukázal
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zafa'rbené nohavice tak - tak uhnul kcpancu,
že ostatní postihnutí už svo;e ''corpus de_
licti" neukazovali.

Inu, nevěak gvetom vládne. A keá ti nie

CO O NAS PISI JINI
Ii,Íačarský ěasopis "Cavai].oni iliradó"

č.9J/L,podtitulok znig: Spravodaj pre čle-
nov k1ubu o nodc1árskom živote na svete,
na strane 20 - 2L poblikuje v krátkom
ělánku ''Na rnargo" /"\Áa:g6 jegyzal" / pcpis
modelu iva Trégera "92I'' /pievzat'o z YL{
jeho nodelársku ěinnosř a výsledky v ro-
ru 1992.

tůq' VARGo

xgáže tento model navrhoval a po3trrvil
v modolárskych kruhoch aj u nás znáray no-
delár zo Slovenska, covoÍtg nrín mi1í ěita-
te lia "Cavalloni Hiradó'' , ebý smo várn v
hrubých rysoch predtavili Tvana Tré,gera a
jeho model "921".

0zngčenie 92l nám predstavuja prototyp
nodelu postaveného v ro}<u )'992. Od tej do-
by Ivan postavil uŽ aj urodel "922", kde
rozdiol je iba v technologii stavby. Je to
typický taktický rnodel, v beztermickon po-
ěasí vie ll:bali o nieěo viac ako 24C s pri
idoálnon vystrelení. Dnes už viene, í'e v
rozlietavaní v r&nnom bezternickom poěasí
tonto výtcon už nestaěí. Tento typ nrodelu
prinášal pro lva'iba" 4. mieeto v rozlie-
tavaní na 5 nrinút na pos1edných najstrov-
stvách čsl'n zo tlO súřažiacich. Dúfaure, žo
nový modet s veÍtýn rozpátím stavaný na
"C" /na ěom teraz pracuje,/ po poskytnutí
plánu budeno m6cl publikovad v našoro ěa-
sopise.

Ckrem toho v tonto roku ,/1992/ postavil
ětyri modely FlH s podtlaěením po výstrslu!
Í'a1ej ětyri modely FlE, veÍké množstvo tru-
pov na FlA' FlH' FIE a ešta vedel vypomá-
haf kanarátovi aj v F1C, čo ěalší náš zná_
my modelár Peter liapusta v6bec netaji1.
A ked ešto by to bolo má1o, tak sa zúěast-
ni1 skoro na všetkých súlažiach. v rámci
svetového pohára F13 a na nnožstve súdaží
vo svetovom pohári FM. Popriton na svojon
pracovJ.sku jo vysokopostaveným v;ývojovým
pracovníkom. Naposlody ho maěarská modelar-
ska vore;nosi mcbla vidiel tietat na Apaj-

niekto činí dobro, dáva;
da akého zla.

cozor na zákla-

H l!65 tsUoÁPEsl

HIRADÓ
1993 ) 1.,

i c'-alrnt_L C)Ď.jl i

I

'. r lLu .r/' ),t , , .,,..
.,1

v.!rcr Prter ! t57

puszto a v Szentesi.
Pracuje s obdivuhodnou energiou, asi

dvekrát energickejšie ako Jánoš Szécsényi
v FlC u nás a k tomu už žiadny komentár
netreba dodaf.

},íyslíme si, Žs Ti nezáškoťlí milý lvan,

"t .j ''Cava1loni Hiraťtá" si dovolí zagťe-
tulova{ ako držiteíovy svetového pohára
v F1E, za 4. niesto na :'{ ČsFR, za strie-
bornú nodajlu z rrajstrovstiev Europy v FlE'
za L. miesto v rebríěku IlH a ešts aj k
Ďalším dielěin úspechon.

Dúfame a kodže poznáne ''ernos{ a vábu
Ťvojich síubov, žo Tvojo bohaté slcrisenos-
ti v F'IE ěo si doteraz nadobudol, ochotne
odovzdáš aj naáaloj rrra"darskýn modelárom,
lebo už aj u nás sa liota F1E a náme aj
úspešného Áncora Harmatha.

z CAVALLONI HIRADÓ prek1atia1
Peter Kapusta
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PostEDNÍ llIsTRovSWÍ Čsrn V KATEGoRII FlE

Dosud nikdo nonapsal o nistrcvství čSpn
v kategorii FIE a tak jsem se toho ujal
sán.

Mistrovství se konalo ve dnecb 3. B 4.
října 1992 ve znánén t'magnetickém" terénu
v Brezně. Pořadatelství se ujaI tíodalklub
Mostáreň Brezno a dlužno podotknouti, že
dobře.

První den se létalo na známén terénu
Rohozná. Fočasí přáto a tak se jednalo o
pěkné polétá'ní. Ale aby to nebylo pro tu
spoustu /I4|/ soutěžících zas tak jedno-
duché, mírný vítr vál z levobokr.r čí mírně
šikmo zezadu, takžo nodoly létary do znaě-
n;ch vzdé'Ieností. I tak ale nebylo příliš
obtížné nalétat naximun 30c sec. Zttíly
byly vesněs ninimáIní, způsobené např. ná-
razen do stromů v předpolí. Jinak ale po-
hoda.

K soutěži se bobužel nadostavil spor-
tovní kourisař a tak jeho funkci zasté'va-
la konise složená z jodnoho ěeského a cvou
s}ovenských modelářů /byla bez pré"ce/.
tsLíža nourčený modelá'ř F.D. Z Brna se si-
ce pokusil protestovat proti opětovné dis-
kriminaci Moravy, ale nouspěI' No a}e vů-
bac, kdyby se tato soutěž jmenovala ''Mozi-
nrírodní mistrovství S1ovenska'', bylo by to
přesnější.''Federál" totiž zachraňovali
Pouze tři modeláří z čR. Kdeže ostatní mag-
netáři jsou?

Sedm odlétaných kol dalo nožiěkán za-
brat. Vše však bylo zapomonuto večer. Pořa-
date}é pro úěastníky připravili spoleěnou
/d,obrou/ veěeří. 0 vskutku nozaponenutelný
zážitek se postarala pravá cikánské kapela
- tuším v obsazení buben, basa, harmonika'
houslo a saxofon - která hrála /zásadné
fortissinor/ v sousední, jen vzduěnou pře-
péžkou oddělené místnosti na místnín dis-
co-6how. Repertoár byl bohatý a ěiroký -
od umcaj-uncaj, přes juch-juch až po rock

vÝsLEDKY
1000,00
998r33
991,0o
966,0o
951,66
950, Co
914,33

and ro}1. Sice prvních 2o až 3a taktů
vždy trva\o než se shodli na tónině a'

rytmul ala pak i znalci mohli rozezaalr,
Hore bájr dola háj od Korunou si hodím.
Fantastické t

Druhý den so 1étala zbývající tři ko-
1a. Sešli jsmo se opět na liohozné. sí1í_
cí vítr so však stáčel stáIe víco po
svahu a tak po delšínr ěekání se kolona
přemísti1a na svah v Lúčkácb. Mezitín
již vítr zesílil na dobrých 9 n/s a tak
jsme si řokli: "Hin sa hukáže, kdo z Bás''
,/jak říkal .Tánošík před Konci1em kost-
nickým,/. A brzy se ''hukáza}o''. Ruda !.lu-

sil od}ožil nodel za ce)é 4 vteříny
/průněr z něření ovojice časoněřiěi za-
okrouhlený nahoru na ce1é vteřiny/ r

F. Dot'tpovec v 9. kole máIo přidal "dou-
povcova"-) a ztratil sa za kopcem za 150
sec. atd. Právě v těchto podmínkách se
projevila větší vylétanost slovenských
modelářů. Oni totiž - na rozdíl od nás
- ne1étají pouzo na meziná'roóních soutě_
žích, ale i na domácích !! ! ,/Nastojte !/
Takže to snad nemohlo ani jinak dopadnout
než to dopadlo. Sláva jiml

Odpolodne jsne se ;eště jednou seĚli
v rnístě ubytování. Vítězové dostali
krásné poháry a byl konec. Nenohu se ale
na závěr nezmínit o - řekněme rozpaěité
_ atmosféře při louěení. Atmosféru kos-
teIního ticha se pokusil rozptýlit Ruda
MusiI oceněnín výkonů vítězů, ale nikonu
zřojmě na duši vese1o nebylo pří vědoní'
že je to naposled.

Tak tedy kanarádi ze Slovenska - na
sh1edanou na nezinárodních soutěžích
/ale, muselo to být?/.

František Doupovec
*) p"o nenagnetář€ - ''doupovcovo'' rovná
' se volovo /Pb/

8. Juraj Uhrín
9. Rudolf Musil
I0. Pavel Nosko
11. Jozef Ťažký
L2. Ívan Vlěek
}3. Ján šmeringaj
14. Ondrej Herr.krích

Kosteloc
L. Mikuláš
Brezno
Brs zno
L. Mikuláš

9O9 167
901,33
765 rOO
760, 3 3

7LOr67
641, 01
348,33

I. Ing.Mi}an Valaštiak
2. rgor líiortuš
3. rng.rvan Tréger
4. Milan lvlravec
5. "'iří Trnka
6. Fratišek Doupovoc
7. ing.Peter Nosko

L. Mikuláš
L. Mikuláš
L. Mikuláš
Bre zno
Brno III
Brno IIf I
L. Mikuláš
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LIGA A1 očrua

Letošní už VII. ročník této tradiční
soutěže něl být prvnín většín podoiken
právě začínající nodeIářské sezóny. Par-
ta braníckých mode1ářů v ěele s lrrg. Voj-
tou Zimou připravila celou akci s obvyk-
Iou důsledností; sponzorsk5r se podíleiy
firny sroaA Brlaice a SIÁVQ Poprad.

Úvodní dvoukolo se nělo Iétat 2. led_
rra, ale svojí "troškou do nIýna" přišlo
poěasí - pořó'dný atáz a silrr.ý studený ví_
tr zvrátily nožnost tuto soutěž uskuteě-
nit. Po dohodě všecb zúčastněných bylo
rozhodnuto odletět celou ligu běhen ví-
\endu 6. - 7-.2. tak, aby se tento BarE-
ón stal ěasově zvláánutálným h1avaě pro
"zahraniění'' úěastníky ze S}ovenska.

V sobotu 6. února jsne brzy ráno s o_
bevani naslouchali rozhlasovým zprévrín
o ledové kalamitě na úzení čech. U née
na Moravě však bylo vcallru příjemnó zi-
nní poěasí, za zalažené oblohy se sypal
drobný sníh, vítr Žáaný, 'tep1ota ná1o
pod nu}ou. Na letišti v Drabotušícb se
nás sešlo jen něco přes 20 Eoutěžících
a bez zbyteěných prodlev se zaěalo lé-
tat úvodní 1. kolo 1igy. časoněřiěi ng-
byli potřební, lety jsrne si něři1i Da_
vzájen. Každý se snažil narinrílně vyu-
žít piíznivého poěasí, a tak něla sou-
těž patřiěný apád. Po ukončení 1. kola
a krátkó přestávce se hned zaěalo létat
dalěí kolo s tía, že pokud to poěasí do-
volí, odletíne běben soboty tři kola a
zbytek, věetně rozlétávání, zůatang na
neděli.

V průběhu 2. kola so to však rozfou-
kaIo /asi 3 n/s/, sněžit přestalo, alc
nízká oblaěnost zůstala, takže nnohdy
bylo téněř nenožné sledovat Iet modelu
aŽ do konce. Trefně to vyjádřil Tng. Ku-
ře výroken, že závěry letů se ťtají pou-
ze odtušit. Po dolétáoí 2. ko1a to zrov-
na nadějně nevypadalo, ale po hodinové
přestávce a doplnění énergie v letištní
klubovně jsne nakonec jen 3. ko1o zahó-_
j ili. .

Viditelnost se díky větru zlepšila'
nodely ale přistá'valy v blízkosti stro-
nového porostu , což je ná'n nnoh1ým zaíaý
postrach drahotušského letiště. Přesto
se nán podařilo i toto 3. kolo dokoněit
ještě za světla, po 16. bodÍně se už ry_
cble stníva1o. Většina úěastníků využila

JEDNoH} z ÚčasrNÍxŮ
nožnosti přenocovat v llranicích /solidní'
Lavné/ v ubytování, které zajistil pořa-
datel.

V neděli ráno se počasí vylepšilo, by-
1o skoro jasno, západní vítr se otoěil
a 18O stupňů a zestául _ no prostě pravá
nodelářská zinní idilka.

ltejprve bylo třeba provést rozlétává-
ní všach tří sobotních ko1. LetěIo s€ n&
krátkou šňůru, ě}o to rychle a tak běben
krátké doby byli znánt vítězové jednotli-
vých ko1 ligy: 1. kolo - l{UDr. Joseť Ea-
car, 2. kolo - Antonín Nosek a 3. kolo _

opět MUDr. Josef Hacar.

Závétaéné 4. kolo za ideáIníbo poěasí
jsne zvládli běhen dvou hodia. V rozlétá-
váaí nejlepších se prosadil Ěéf firny
slÁvO Zdislav Drlík, éínŽ si zajistil 3.
místo v celkovén pořadí o pouhou sekundu
před domácín líirken Vitulou. Jedině dva
soutěžící odIetěli všechna 4 kola s PI-
ným výkonen. Karel Berek nl. B l{UDr. Jol
sef Hacar so utka].i v rozlétá'vání o cel-
kového vítěze ligy. V něm zvítězil jasaě
Pepa Hacar, když i z krátké šňůry dosáhl
zvýšeného maxima 180 sec. Nejlepšín z Žá-
ků byl Jaromír Orel nl.

Vyblášení výsledků proběhlo v letištaí
klubovaě. Nejlepší soutěžící získali hod-
notnó ce4y. Navíc sponzor udělil také ce-
nu útěchy pro posledního z těch úěastní-
ků' kteří odletěli všechna 4 kola ligy.
Získal ji trochu zkl"maď Mirek Běěák'
kterénu go noc nedařilo.

Eranická Novoroění liga A1 skonči1a
úspěšně; jedinýn záporen byla snad jen na-
Iá úěast soutěžících z Moravy. Věřín, že
nojde o trvalý jev a za rok se sejdene
znovu ve většín poětu.

Miroslav Vymazal
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KALENDÁŘ SoUTÉŽÍ FAI V RocE 1993
Fx sFoRTlNG CALENDAR í993
l-3 January Australia National Championships.
Bundaberg, Qld FlA, FlB, FlC. Contact: C Bardell,
Ausualia PO Box 522, Bulimb4 Qld 4171,

Australia tel61 7 399 l'197 (home).
61 7 891 5183 (business).

13-14 February Max Men International. FlA, FlB,
Tďl"cA'UsA Flc. Contacť R White' 1030

Norumbega Drive, Monrovia, CA
9l0ló' USA' Tel l 818 357 29C[.

2i7 Februzry Bear Cup. WORLD CtlP EVENT
Pai,Frnland FlA' FlB' Flc. ContacÍ K

Lindgren, Muonamiehentie 5, SF-
28610 Pori, Finland, Fax 358 39
632 4888.

20-2l lúaÍch Holiday on lce. woRLD cUP
Fr,ozen lake EVENT. FlA, FlB, FlC. Contact:
Mjosa, Ncway T Bortne, Jernbaneveien 28, 284O

Reinsvoll, Norway, tel47 61976Á,2
(work), 47 6197463 (home).

9-ll April Austrďian Nationals. woRLD
Canowindra CUP EVENT. FlA, FlB, FlC.
NSW Australia Contac[ D Thomas, 4ó Rondelay

^ Drive, Castle HiU, NSW 2154,
Ausralia, tel6l 3 8r',62149.

Itrll April Stonhenge Cup. WORLD CIJP
SatisburyPtain EVENT. FlA, FlB, FlC. Contact:

M Woodhouse, 12 Marston Lane,
Eaton, Norwich, Norfolk NR4 612,
tel0603 5T154.

l-Zlv1ay Trofeo Finantieri. WORLD CUP
Maniago,Italy EVENT. FlA, FlB, FlC. Contact

L Giďanella' Cso I-odi l25,20L39
Milano,Italy, tel 39 2569 143t.

22-23lv?av CO2 contest. FlK. Contact E Krill,
Šbice'terg, Julius Raab stÍ lo, 3/;25
Austria l-angeniebarn, Austria, tel 43 2272

29'12.

25-?Slvlay:
Rio lll,
fugentina

Argentinian ChampionshiPs.
WORLD CUP EVENT. FIA, FIB,
FlC. Conmct: Fed. fugentina de
Aeromodelismo, Anchorena 275,
1170 Buenos Aires, Argentina, tel
54 186 836ó.

Puszta Cup. WORLD CUP
EVENT. FlA, FlB, FlC. Contact:
G Pinkert, Pf.l6, 1625 Budapest,
Hungary, fax 36 l12 02153.

29-30lvlay
Domsod,
Hungry

30 túay Criterium of Cambrai. woRLD
Cambrai,France CUP EVENT. FlA, FlB, FlC.

Contact: R Riberolle, 9 Residence
' du Cornet, 5921I Santes, France, tel

33 2050 5136.

4ó June Cluj Napoca Cup. WORLD CLIP
Cluj Napca EVENT. FlE. Contact:
Romania Fed.Romana 'dc Modelism, Str

Vasile Conta 16 Sect 2, '10139

Bucarest, Romania, tel 40 131
20160, fax 40 131 20161
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4ó June
Chrudim,
Czechoslovakia

12-13 June
Domsod,
Hungary

l9-20 June
Orleans, France

20 June
Toledo, Spain

2GZl Jultre
Helchteren,
Belgium

24luly
Gliwice, Poland

8-ll July
Bmo,
Czechoslovakia

l0-l I July
Szentes,
Hungary

lG18 July
Rinkaby,
Sweden

24-27luly
Kiev. Ulaaine

30July-lAug
Sibiu, Romania

l0-14 August
Karneralm,
Austria

Bohcmia Cup. WORLD CUP
EVENT. FlA, FlB, FlC. Contrct J
Urbaneh V Lipinrch 800, 530 03
Pardubicc, Czechoslovakia, tel 42
405Á 59't2.

Cavalloni Cup FlK. Contact: G
Benedek. Pf 16' ló25 Budapest'
Hungary, tel 36 122 60531, fax 36
trzu2r53.

llth orleans Internationď. FlD'
FID beginner, EZB. Conlact J
Delcroix, 7 rue de Foncemagne,
45ffi0 Orleans, Fmace, tel 33 3863
4957.

Castilla la Mancha. WORLD CUP
EVENT. FlA. FlB, FlC. Contacu
F Mantero, cAuan Carlos I 36,
45190 Nambroca, Toledo, Spain, tel
342536f.3ffi.

Pampa Cup. WORLD CUP
EVENT. FIA, FIB, FlC. Contrct:
C Breeman, Priestersweg 3, %2L
Rekem, Belgium.

3rd Internďional "Blrck Cup". FlG,
FlH, FlJ, FlK. Contrct: S Kubit,
Rybnicka 84, 44-100 Gliwicc,
Poland, tel 48 321822, fax 48
323157.

European Indoor Championships
FlD. ContacÍ J.Kalina" Tasovska
365, 155 00 kaha 5,
Czechoslovakia-

Voros Jeno Memorial. WORLD
CUP EVENT. FlA, FlB, FlC.
Contacf J Palagyi, Pf 683, 6701
Szeged, Hungary, tel 36 6226 188.

Scania Cup. WORLD CUP
EVENT. FlA, FlB, FlC. Contact
L llansson, Sigurdsgatan 15,214 65
Malmo, Sweden, rs,l 46 4019 3790.

Oleg Antonov Cup. WORLD CUP
EVENT. FlA, FlB, F1C. Contact:
M Zakharov, Fed. Aeromodelling
Sports of Ukraine, Indusrialnaya
27, 252056 Kiev, Ulcain e, lel 7 044
4465151, faxT 044 4883L42.

Sibiu Cup. WORLD CUP E\iENT.
FlA, FlB, F1C. Contrct:
Fed.Romana de Mďelism, str
Vasile Conta 16 Sect 2, 70139
Bucarest, Romania, tel 40 l3l
20160,fax40 l3l 2016l.

FIE Internationals. 10th: 7th Int
Freundschďtscup; l2th: 22nd
InteÍnat Heri-Kargl Cup; 14th: 20th
Internat Kolibri Pokal, FIE
WORLD CUP EVENT. CONTACI F
Schobel, Mariazeller Strasse 3,
3200 Ober-Grafendorf, Austria" tel
43 02747 23',12.sB l0
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19-21 August
Thouars, France

27-28 August
Beersheba,
Israel

27-29 August
Egeln-
Wolminlebn
Germany

27-30 August
Flemalle,
Belgium

4-5 septemb€ť
Zulpich,
Germany

lGll Sept
Spďchingen,
Germany

17-19 Sept
Jarpas, Sweden

30Sep-3Oct
Krynica Poland

25-2ó Sept
Slanic Prahova
Romania

l-3 October
Lipovďcy
Mihilas,
Czechosloratia

2-3 octobeÍ
Lost Hills,USA

4-9 octobeÍ
I.stHills,USA

9 Ocober
Rana u Loun,
Czechoslovakia

16-17 October
Sacramento,
USA

13-14 Nov
Lost Hills, USA

I January 1994
Australia

World cup events summary
4-6 June Romania
14 August Austria
10-ll Sept Germany
30 Sep3 Oct Poland
l-3October Czechoslovakia
9 October Czechoslovakia

Wortd cup events summary
27 February Finland
2G2l il{aÍch Norway
9-ll April Australia
lGll Aprit cB
l-2lvlay Italy
25-28lv[ay tugentina
29-30tvÍzy Hungary
30 May France
4óJune Czechoslovakia
2OJune Spain
2G2? lune Belgium
lGl I July Hungary
16-lSJuly Sweden
24-27luly Uloaine
30 Jul-l Aug Romania
19-21August France
27-28 August Israel
27-29 August Germany
4-5 Septcmber Germany
17-19 Sept Sweden
2-3 October USA
1617 October USA

FlA, FlB, FlC
Bear Cup
Holiday on lce
Aushalian Nďionals
Stonhenge Cup
Trofeo Finantieri
Argentinian Champs
Puszta Cup
Criterium of Cambrai
Botrcmia Cup
Castilla I-a Mancha
PampaCup
VorosJeno Memorial
Scania Cup
Oleg Antonov Cup
Sibiu International
Poitou
tsrael Champiorship
Bodenland Cup
Eifel Pokal Zulpich
Autumn Max
Califomia Invitational
Sierra Cup

POiIOU 93. WORLD CUP EIENT.
FlA, FlB, FIC; FlG, FlH, FlJ.
Contact: M Reverault, I-e Grand
Comet, 79100 St Jean de Thouars,
France, tel33 49(í8 0155.

Israel Championship. WORLD
CI.'P EVENT. FIA, FlB, FlC;
FlG' FlH' FlJ. Contact D lúazm'
Aero Club of Israel, ó7 tlaya*on
Street, Tel Aviv 63903, Israel, tel
972 3 517 5038, fax 972 3 5177?l;0.

2nd Bďenland Cup. woRLD ctJP
EVENT. FIA, FIB, FIC. Conlact:
E Herzng, Am Muhlenholz 10, D-
0-3253 Egeln, Germany.

16ft Intemational Indoor. All
classes. ConlacÍ F Van Hauweart'
Grand Place l, bte 52, U@
Flemalle, Belgium.

Eifel Pokal hrlpich. WORLD CLJP
EVENT. FlA, FlB, FlC. Contacr
A Bungar! Monschauer Str 51, D-
W-5350 Euskirchen, Germany, tel
02251 14405 or02251 5Y278.

lnternationď FlE. v/oRLD cUP
EVENT. Contac[ O Kinkelin,
Kirchstr 4, D-W-7208 Spaichingen,
Germany, te107424 53W.

Autumn l"{ax. WORLD CIJP
EYENT. FIA, FlB, FIC. Contac[
H llartmann, Mannlunda Orslosa
531 97 Lidkoping, Sweden, tel 46
5r0 t?2A8.

FIE World Championships and
Open International World Cup
Evenl Contacc }vírs D Wďarczylq
Polish Aero Club, Krakowskie
Pzedmiescie 55, 0GO7l
Warszaw4 Poland, tel & fax 48
222ffi333.

Slanic hahova Cup. FlD. Contacr
Fed.Romana de Mďelism, stÍ
Vasile Conta 16 Sect 2, 70139
Bucarest, Romania tel 40 13l
20160, fax zl0 131 20161.

International FlE. WORLD CUP
EVENT. Contacu J Miskovic,
Tulska L05, n4 0l B. Bystrica,
Czechoslovakia.

California Inviutional. WORLD
CUP EVENT. FIA, FlB, FIC.
Contac[ J Livotto, 13212 lllrc
Street, Los Angeles, CA 90066,
USA.

World Championships FlA, FlB,
FlC. Contact: AMA, l8l0 Samuel
Morse Drive. Reston, Ya 22090,
usA, rel L 703 435 0750, fax I 703
4357236.

Internationď FlE. woRLD CLJP
E\IENT. Contact: I Komatovsky,
Pod Nadrazim 128, 331 0l Ptasy,
Czechoslovďiia.

Sierra Cup. FlA, FlB, FlC.
WORLD CUP EVENT. K Oliver,
2213 El Cejo Circle, Rancho
Cordova, California, USA , tel I
9t6 363 20t7.

Jim Patterson FAI Challenge. FlA,
FlB. FlC, FlG, FlH, FlJ. Contact:
W Hartill, 3313 Fairfield Avenue,
Palrndale, CA 93550, USA, tel I
8052662ý.6.

47th Auslralia Nationals, FlA, FlB,
FIC. 1994 WORLD CUP EVENT.

FlE
Cluj Napoca Cup
Kolibri Pokal
Spalchingen
Krynica
Uptovsky Mikulas
Rana u Loun

-\
FREE FLlGtíT

WORLD CUP



ŽEnŘÍčm HEJLEPsICH SPoRTovCU
v LETELKEI'í }IODELÉRSTV I

7;A ROK í-992

I]REL J, KI'NOVII]E
JORDAN I{. KUNOVICE
stÁnsK I-_ cHocnŇ
LEEFLER l'í _ PRACHATICE
xosnŘ x_ g.rnÁlovÉ
HoRHÍx o_ uHrčov
sruxÝ o_ xnonĚŘÍŽ
ZIMA A. HRANICE
pnonč p- sunxý
HonxÍx r_ unrčov
cHALUPA p_ r.ŽpHnovrce
BERNART M. KLADNO
uRBAN M_ ltovÁ pnxn
vouoÉl J_ HRANIcE
FIcHTNER t_ r.ŽeHnovrce
tíoDR P. KLADNo
CHOC L. KLADNO
BRBBEC P. PR,ACHATICE
rnrĚgxn x_ cHoceŇ
KRABEC v _ LolíNIcE
rlrnčur T. LoMNIcEprulŘ r _ LotíNIcE
vruÍuex t_ cpor'-uŇ

KL]ZA .I , PRAHN 4
FENL;L T. RNIIDNII--E
H|:|RYNtl u. .rtr':ÍH
KnLINA tl_ xnrrrĚŘÍŽ
pnREš r. pyšplv
šEgEsTÍK u. rnrrmřŘÍŽ
FoRET P. uHlčov
I'ToDROVA t{. Kt.At)Nr:l
rŘrvÁlex r.. eÍt-rHn
xtlr:ttvŇn P. PRňHA 4
ŘEzÁč r. xnnnĚŘÍŽ
řtttn t-. cH0u-lv
vnvŘÍx P - r'-ttr:rcgŇ
nÝz B. cHrtr:F:Ň
cnír .r. LoMNIl]E
Fl Al.A R. l-t:ll.lNIl--E
pnŘŤx r. LoM!l1[:E
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KATEGI:IRTE Aí

zac I

1.
2.
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
L2-
13-
L4-
15-
L6-
r?-
18-
79-
20-
27-
22-

junil]lři

7.
2-
:J.
4-
5.
e''
?..
8.
9.

10.
11.
t?--
13-
14-
15-
16.
1?-

2393
L670
7657
1644
t63.)
L607
1599
1556
L5L7
1496
L42I
L376
L334
L266
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1225
1220
LL32
769
45?
366
168
t32

7795
7?65
771 1

L609
1:i4B
1,495
1362
1 1rl8
10 90
1o1ír
ll40
í,2.7
508
489
480
199
1<J8

4783
3594
35S4
3577
3573
2995
2966
2395
2394
2349
1800
L?97<59L>
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1784
1?AO
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L75/l
L?40
t?o?
1702
16A?
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1569
1552
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7r-
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13-
L4.
15-
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77-
lrl-
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739?
13a4
13:t 3
727t,
L279
7152
1 L22
c)43

477
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2693
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496
aa?
874
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a50<272)
850
442
808
B07
?89
?89
743
7?6
733
73t
?2L
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673
6?2
5')9
447
456
341
3Í6

149fJ
1 129
895
887
855
a20
ao€|
804
699

1795
L?94
,.494
1195
1L94
899
a9?
895
890
aa8
a?9
872
B7t
460
853
839
a37
419

sz- šrnr:;Er *. g.2pg1111vlt:li
ss. xŘrvÁxnx v. nÍt.tun
sa. šaplcn M. KÍlP Íl)l.Nl'l
:]5. llr]nnV^ M Kl.^nNÍl
:lÉ'. llAK V' sF:t4Tl-Y
:77. zrlllgÍ,:K Z. lllMNll.:l:
38. i rr,:. K|tL.ltÍi l l-lj^llll 4

39 1}-_l]MEN K' l'l-tMNlÍ:ri
40 ' NEsPĚcllnt- n. cuocEŇ
41. DUNDR M. K. ZEIIROVICE
42_ MAcHt'lLKA s. K. Žegnovrcn
43. SCHUG P. I-OMNII]E
44 - VITULA M. IIRI1NICE
45. sLANINA:. cttrrceŇ
aa_ lnxttsÍčEK J. l_.omNIcE

KATEGORIE A3

senioři

1. DROBIZS L. SKALII]E
2_ NAHLovsKÝ r. ssMruy
3. DRoBIsz lí- SKALICE
4_ BEčÁK !|- osTRAvA
s. cHlupÁč L_ sEMILY
6- MUDr. HACAR J- oLotíouÍ::
7 - i n9 - KUŘE R. oLotíotlc
a- zIlíA v. HRANICE
9- 1n9-šIRoxÝ u- puzeŇ

10- cLITcHAru r. unrčov
11- GozIGA p- Houešov
12_ HLADIL l- rnouĚŘÍŽ
rg- rlÍxn ň- RoUDNIcE
ra_ ŘszNÍčE< č- rnorrĚŘÍŽ
15- HLADIL v. rnonĚŘÍŽ
rs- šrru< J_ LrBEREc
17. PARPEL O- PRAHA 4
la- BEZR r- l-xRlír_ovÉ
19- }íAN J- sTRAKoNIcE
20_ vYl{AzAL }l. oLol'Íouc
zr- vouoÉn J_ HRAHICE
zz. xosnŘ ň- H_xnÁLovÉ
23- scHcARz e. uNrčov
za- pospÍšrL L.nl- xncrr,rĚŘÍŽ
zs- gnvlÍčgx z_ uwrčov
26. RAUS J. STRAKONICE
zz. voLotíx P' HRANIcE
zg_ eosÁx l_ rnouĚňÍŽ
zs - HrrÁčEx tl - HRAN IcE
so. prrspÍšrL l--st xnrtuiiř'rÍŽ
sr . vnvŘÍn r. r--ttrlr-:nŇ

OREL J. KUNOVICE
apzRovÁ lr- u_xRÁlovÉ
znHnnoHÍr r. xnouĚŘÍŽ
srlxÝ o_ rnouĚŘÍŽ
pnonč v. sI_nHÝ
pRorŮpsx z_ sunlý
nÍol g_ HoŘrcs
xosnŘ x_ H.xníuovÉ
ROZENKRAC T, SLANY
FRIDRIcH t'í_ x_ŽeHnovtce
ronoÁu H. KUNovIcE
gessupRovÁ p_ x.ŽetIRovtce
HESSLER M. K.ZEHROVICE
rnrouš l. r.ŽeuRovrce
xnšpnR v' r.ŽgHnovlce
vvsxočtL u. <.ŽeuRovrcc
NAVRATIL J. KUNOVICE
poHoĚuÍčpx p. sÍurxn
uonnÍx r' uHrčov
vosoŘrL r. gÍutxn
vvsxočrl l. x_ŽeHRovrr:e
MoDR P. KLADNÍ:I
DEUS J. tloŘrce
HABARTA T. KllNOv Ií--E
CHOC L. KLADNII
l.íAcH K. nÍlrxn

H|.|RYNrl l.t . l rr_-'Í H

Řeáč u. rnrrxĚŘÍŽ-
KALINn D KRťl!{ERIz
sunvÍx J. K(|PIDLNo
FORET P. UN ICI)V
xopecxý r-. KoPIDLilo
uónIxr: u. uxrčov
špsesrÍx o_ xnouĚŘÍŽ
xŘrvÁNex u. sÍurxn

HLADIL J. KROI{ERIZ
šnr'len M. KoPIDLNo
GABLAs l. zt-Íx
GABLAS a- zuÍu
rneJčÍx v _ KoPIDLtlo
BEZR !í. H_xruírcvÉ--
HLADIL v_ xnorrĚŘÍŽ
ing-KUŘE R_ ol.ol{ouc
xŘrŽg< p- HovÉ pnrn
HUDr-HACAR J- OLOI{OUC
DUNDR tí_ K-ŽEHRovIcE
alÍc r - KoPIDLNo
rosnŘ u- H.rnlíuovÉ
DOUPOVEC E. BRNO 3
scHvARz e. uHrčov
EEJEAR V- NOVA PAKA
HoRttÍx v. unrčov
r'r'rspÍštt- L_t[l. xnnvĚŘÍŽ



34

1'). MAr;l{ltLKA S. K_ŽEtlRrlVI(]E
20. PRÍlKtlP .I . tl . KRÁLL]vÉ
.,I1 . I'l(IRAVA M, KLADNO
2:2' :'lFAr:EK K K_ŽtjHR|]VIr:E
2:1 . nllNt)l'l-l |-;Í.:K .' . BIl-TNA
;'|4. VlJBllÍlll. M. l]Il-INA
i:li - t;ilrrLAvn .t BIt_INA

:.:(, -?,1', KTiTV/INI.]K V. BTLINA
'.'(, -2?. Viltr0RIt. P. BILINA

:.||l lllli:Er .l. llÍlŘTÍ:E

l:^ rur;t)RIE l)l

:;.'tlltlřt

1 . KRAJ I: J SI,ANY
2. MALÁ:;EK M . l'l{Allň ír
3. zms_in'J l.Í.|l'laLÁřr V- PRAHA 6
4. SLANINA J. C}IOI:EN
5. IIAMMER J. :]I.I\NY
6_ NEsPĚcltAl B' clltlrjEŇ
7. VAI<TI'CKY J PVSEI-Y

K'1TEI;ORIE CO2

'/,).)

'/: r2,

/ í)'.]

410
:i',l i

ilí'

:t5.
:16

:I,J
4() .

41
' 42-

43.
44-
45.
46-
4?-
48.
49-
50.
51.
52-
53-
54-
55-
56-
5?-
54.
59-
60-
67-
62-
63-*'

iunioři

::ililKnt. v llt(llHliRlTl
:ivnzll r lil't'IN
Hlš:,ÁK l, ttt'l íN
.Tll.EK v llt 

^t)NilF'l l:ll'|'NÍ.'I.l f l: i:IallI(l lV l l:l'
l.^Nl;Lh' v t:t:Íiltt r:; tr't.
Ft;JMr[tI t.. iltrliIr--
KUNC J. <LADNO
RYšňvÝ ít_ cllocEŇ
vÁcHA z. KLADNo
sTÁREK L. cHocEŇ
JINDRA M. K.VARY
HŘEBÍK R_ čERNnsIcE
DEUS J- HoŘIcE
I{ATĚJKA rí _ cHocEŇ
SLANINA s_ cHocEŇ
šncHu p. PRAHA 4
PAISKR H. K.ŽEHRovIcE
SEDLÁčEK P. Lol.ÍNIcE
ZELENKA }í - LolíNIcE
PE<AŘ t{_ PRAHA 7
čsRMÁr v_ PRAHA 5
EUčÍK L_ PRAHA 7
KRATocHvÍL P_ PRAHA 7
VILÍHE< T- cHocEŇ
vuIBIcKý ř. PRAHA 5
I{AXIMčUK M- PRAHA 7
zoUL lí- PRAHA 5
PŘÍHoDA J- cHocEŇ
PŘEVRÁTIL J- PRAHA 4

KALINA o. xnovĚŘÍŽ
SřIčKA s_ LUTÍN
sLAvíK J- KoPIDLNo
HoRYNA lí_ JIčÍN
KOPECKY P. KOPIDLN(I
CICHRA P. PRAHA 4
ERANTA r'í. čERNÍ:IšIcE
KovÁŘ v. BRNÍ] 3
KUCHYNA P. PRAIIN 4
NovÁK P. xnorĚŘÍŽ
DERÉE M. čenHtl:;tr:c
sRBA M. čeRxrtslcti
REzAc M. xnoNĚŘÍŽ
šnpper M. PRAH^ l
HEJDIIK J. PRAIIN 4
FIALA II . LI)MN II,-E
tiRAF J. l.OMNlCt:
PAŘÍK J. LllMNlr:l:

:i:; I
,i:.,.1

4|14
4'/ ()

4'.i1
44n
424
41?
40r
'3'.)o
'.t7'/
:1 f-)3

:13 1

310
300
2')9
2-?O
253
2L9
278
200
L74
L73
r57
147
736
L25
722
L14
LL2

1547
1449
132L
Lt?o
1271)
r127
I 100

')'/'.1
it4'.::
'/44

í 'í'o
i4'll

').Qtt

1 r'14

't 1"1

'JO

'l í'1o
r ';1i 1

14,-r4
1'.tc7
il'.I9
'/.)7
í'|4

't 7t)2
'7{t4
4:15
4111

s'-tr i'uři

1,
2.
3-
4-

l rrtt i erř i

L.

:''llll'Í'I

sTAREK l-. Í:llÍ lcEN
BEZDÍčEK M. Í]HocEŇ
MATĚJKA M. cHocEŇ
vAvŘÍNovÁ z' cHÍ]cEŇ

LÝz Íl . Í.:Illll:t:Ň

:;t.^NTN(lvA 1.. tiilrl(:EN
!:t_^N I t{A .l r:llr:il':1,:N

Nl.]l;PL:l:ll/\l' tI . f:lIrlt :EŇ
LilNAK .t - t:llr'il:LN
:;'LÁtlt:tl n r'tlr rt:t.:ri

liYz ri, r:lr r:1.:N
v^ViiÍ N Íl. l:Hl ll:l.:l't

1.
2-
3-
4-
5.
6-
7.
8.
().

10.
12.
1:1 .

14.

LíiJ.
1?.
18.
t,l

l1Á fl.:l;l lll1 li H

l-
'2.
:t.
A
:i

1-

3-
4,-5.
4.-5.

6-
7-
8-
9.

10.
11-
12.
13.
L4.
15-
76-
t7-
18.
L9-
20-
2L-
22-.
23-
24.
25.
2ía'
?.7 -

ztt -

?9-
:to -

3t.
112.
1l:t -

:14 -

sI'LNÝ D_ KR|-]Hř:ŘíŽ
líoDR P_ KLAoNÚ
CIIALUPA P- K. ZEHRT]VIT.:Ii
KELIš P_ sLANÝ
NoVÁK P. KRÍ]MĚŘÍŽ
FRIDRIcH tí. K.zEHRtlvIcE
NAJ!íAN J. sLrlNY
sMoLÍK T_ čERNošICE
KALINA L. KRoMĚŘÍŽ
HESSLER rí_ K_ŽEHRovIcE
RÍDL J_ HoŘIcE
ZAHRADNÍK -r. rnomĚŘÍŽ
VITNER T_ K.ŽEHRovIcE
HEssLERovÁ P. K_ŽEHRovIcE
KREJčÍK L. PRAllA 7
vYsKočIL L- K_ŽEHRovIcE
vYsKočIL J. K_ŽEHRovIcE
CHOC L. KI.BDNO
STŘÍBRNÝ R- PRAHA 7
BARTošEX L- KoPIDLNo
HNÁT P_ KoPIDLNo
CHORVAT I. PRAHA 2
JAKouš J. K_ŽEHRovIcE
SCHANER .'. čERNC'SICE
suTTÝ }í_ LoMNlcE
HRABnvSKÁ A ' K.žEt'lRoVIL-E
BARTOSI:K T. KL]PI DLNO
SEDLAK J. I..I.IMNIUE
KAšPAR v. x.ŽgltnovrcE
KRABEc v - l.í'lMNIí:ti
BERNART M. KI,.ADNII
l]llíB .'t - xnr rnř:iiÍŽ
(.:ABtiN(ll:ll l,. l: 7.l]llh'ílvÍl':li
z/1.r I t: l I'rinlt^ 4

1 l;l lr

t 7'i'l
1 ( ý1|)

] í ':l|l

l:rn,l

t401
1242
1L? 6
t 060
1oí]o
990
933
a95
886
a?5
868
82n
a26
a22
?91,
78n
762
?44
722
694
660
659
651
649
644
643
647
623
59')
5n2
57?:
5É,o

,.j,.i2
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snr

1-
'2.

4_
5.
6-
7.

9.
10-
11-
L2-
13-
L4-
15-
L6-
T?.
18-
19-
20-
2t-
22-
23-
24-
25-
26-
27_
28-
29-
30-
3L.

r759
1753
L67'/
L652
r62?
L6L6
15ÉJ5
L48O
1',274
1262
1250
L246
L207
LL?2
r127
1,O?4
1055
999
985
895
863
840
801
7?2
751
689
624
593
577
564
556

493
466
390
:l:J 3

23?
1.Ju
1GO
14?

.-]..1, I;REGOR A, K. VARY
:l:}. RYcllNoVsKY z' PRAHA í'
:14- in.l .KOLAIi J. PRAIIA 4
:]|l NEtltíAN J. nl . PtlAllA É,

3í, ' NAVR]\TJ L- T - r'RAllA 4
:l7. NEBllsIl.oVA I. F'RAHA í_'

::;:r in,r.KllBICA J. PRltllA tO
:],]- :;vAl;R Í. PRAHA 1o
4o_ 1llq.í:EINAR P. PRAllA 2
4 I - L':]NETI Z. PRAHA 4
42,. zns. SAFFT:K rt I'tiAHA I

KATE(iIIRTF: P:]O

sentilt-l

| . Zll!, - i nr| 1r1 1p'E1-ri6 v ' PRA HA í'
2 ill'f .TREFNý J' DĚčÍN
3 llÁJEK J. l)ĚčÍN
4. KliAJí-- J. sLANÝ
5. SLANTNA.I' cHocEŇ
6. irr9-l-IBANsKý J- DĚčÍN
7_ sl.ANINovrí l-_ l;tlocEŇ

vEJ}írlLA J' l-llIÍN
i n,r - KtIRE R- lll,l:'l''1(!lll--
KRAL V, LUTIN
GABRA D. FRYCOVI{]E
ltLJlDIL v. KRoMĚŘÍŽ
ZAJIC E. KOPIDLNO
SII{X J. LIBEREC
šnEleR ň- KoPIDLNo
JANEčEK I- SEDLčANY
ing_pnŘÍK hí' PRAHA 4
KňLANDRA R_ PRAHA C-

KovÁŘ v_ BRNo 3
ins-VLACH O- PRAHA 4
M}IN J. STRAKONICE
šruÁču< D- PRÁHA 4
ZOUBX Z. LOMNICE
KRESTÝN v. LUTÍN
JEčI{EN K_ Lol'ÍNIcE
CAJTHAIíL P_ PRAHA 6
APELTAUER R_ čERNosIcE
1n9-HERAN P- PRAHA 4
RAUS J. STRAKONICE
ns-ovoŘíK P_ PRAHA 4
DOUPOVEC F. BRNO 3
HoŘAvA t{_ KLADNo
KoŤÁTKo Á. PRAHA 6
KRA PF J . LolíN IcE
SEDLAK J. PRAHA 10
KLITAR P. PRAI{A 6
tíALÁsEK M_ PRÁtlA 6
zms _VYDRA }'í. PRAHA 4

7476
12r7
1 163
1r3A
546
52r

Sestavili: Antonín Ťvarůžto.
a Tomáš Maršálgk

PilZV*ruH#
Seriál soutěží v kategorii F).{' pod

názveB

HANÁCKÁ rrGA FIA

a sERrÁl soUTŤ'Ž Í rtl,
jojímiž pořadateli jsou modeláři z (1u-
bu volného letu Olomouc a LeteckoBod€-
1ářského k}ubu Kroněříž se konají vždy

ve stojný den, t.j. 20.3.1
27.3. a 3.4.1993 na Pozen-
cích ZD Těěetice. Hanácká
liga se Létá, vždy dopoledne
B soriál Llfi( Kroměříž odpo-
ledne.
Sraz je vždy v Těšeticích
u místního hostince do 8 ho_
din, což je z Olonouce gněr
Neředín kolon hřbitova a Ie-
tiště. Těšotice jsou třetí
obcí od Olonouce směren na
kooic i.
Přiblášky a vklady na místě.
Stopky s sebou!

Západoěoši na M čsr'n v nejsilnějšín s1ožoní
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I Po z VANHA 
/

FTNcANTIERI TRoPHY' I{ANIAGo, ITÁLIE,
L. - 2.5.1993

V letošníD roco je i Itálie pořadato-
len jednoho zóvodu seriáIu YORLD CUP v ka-
tegoriích FtÁ' F1B a FlC. Pořadatelem zá-
vodu je Aero club Gíuliaoo Gorizía. Sou-
těž se koná v Maniago v severní Itá1ii na
vojenskó ploše /]eriÉrí/ rozmšrů cca 3 x
1'5 kn necaleko /60 l<r./ od něsta Udine.

V pátok 30.4. je příjezd a registrace
na letišti od 14,o0 do I9'0o hodin' V so-
botu 1.5. S€ 1étá soutěž kategorií FlB a
F1C od 9'00 hodin a v neděli 2.5. také od
9'oC hodin soutěž kategorie F1A.

Vk1ad na soutěž je 40.@Or- Lít /27 UsD,/.
Ubytování je možné v hotelích nebo zdarna
v připravenén kerrpu asi 1 kn od letiště'
kde je zajištěna voda, WC a el. proud. KeB-
pováaí přírno na lotišti není noŽné. Pořa-
datelé upozorňují na to, že bude třeba za-
platit popIatek na dá1nicích ve výši 15 ti_
síc lir.

Uzávěrka přihlášek je do 15.4.1993. Adre-
9a:

-- s AERO CLUB GIULIANO

f via Trieste n. 3@
AERo .LUB GruLrANo 11119 GoRrz IA

coRtztA ilal-)-e

/MlIDr. Josef Hacar/

Slovo závérem
Odstartovali jsme nový roěník. Děku;i ván

nezklanu. Prosím však o spoluautorství, které
let" nemůžo existovat. Pište, budu se těšit.

]ÍEMoRIAL vcRls JENÓ' szE}E'Es, uAlAF.sKo
9. - L2.7.1993

V naěarské Szentesi pořádají organizá-
toři ze Szegadu podruhé soutěž soriálu
'IORLD cUP. Létá se opět na zaárnó roz1eh1é
p1oše /puzstě/ u něsta Szeates v jižní
ěásti Maáarska. RozIehlost lstové plochy
je stejná asi jako v Dónsódu a proto oba-
vy ze směru větru jsou zbyteěné.

v pátek 9.7. je příjezd a registraca
v internátě nístní školy od 16100 do 20'c0
hodin. V sobotu jo od 8r0O hodin soutěž
kategorie FlÁ a v nedě}i 1 .7. 96 létá
soutěž kategorií F1B a FlC.

Vklad jo 20 CIf , za vklad plus banket
se p1atí 40 cHF, za vše, t.j. ubytování,
stravování, banket a vklad do soutěže se
platí 120 cHF. Ubytování je možné za 20
CIl v internátě tanní školy nebo zdarna
přírro na letové ploše, kda je péěí rraáar-
ské arrnády vybudováno příslušné potřebné
zízemí.

0 informace si pište:
Csongrád Megyei Modellezii Szakszóvetség
H-6701 SZECED

Pf. 683
ldaěarsko

Uzávěrka přihlóšek je do 31.5.199-1.

za projavenou důvěru.
dosud fungovalo a bez

Věřín tomu ' že ji
kterého ''Volný

,rl" ?rtr^^L

FHEE FLIGHT

WORLD CUP

veřeiná obchodní společnost
}'{ETATURGICKY TECHI{ICKO OBCHODilI SERYIS

PoděbradoYa 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5

Far: 04 55 43 895


