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Informa ce z Čurrevt
Členové Českomoravského klubu letechých model:ířů se sešli na wé schuzi koncem minulého roku a v lednu
tohoto roku. ZÍxěryjejich jedrr.ání, současně s iďormacemi o jedniíni ostatních klubů a předsednictva Čtwtos
přinesla všem klubům Informace pro modelářské kluby _ leden 1994 rozeslaná spolu s Kďendářem soutĚží
leteckýcb modelářů koncem ledna 1994.

Příznivcům volného letu je určen následující ýběr pokynů a informací.

1. členské příspěvky
Výše člensloých příspěvlď pro r. l994: 60,- Kč _ ýdělečně činní

30'_ Kč - n]ádeŽ do l8 - ti let, nernýdělečně činní
l00,- Kč _ inďviduilní členswí

Příspěvky uhraď klub hromadně za všechny členy složerůou "A'' na adresu Čwtos, U Pergamenlcy 3, l70 00
Praha 7; č. účtu 5493I - 0ll/0l00 KB Praha l, konst. symbol 379, var. symbol : Íeg.číslo klubďOl;
převodová pošta nebo VAKUS - I25 01 Praha 5 (uvedeno na složence pod konst. symbotem). Na zadní straně
ve zprávě pro příjemce se uvede počet členů v odbornosti po 60'_ Kč a počet členů po 30,- Kč (s rozdělením na
mládeŽ, důchodce ''') apožadavek na zasliání noých čl. prukazu.
Při placení bankovním převodemje č. účfu 5493l - 0ll/0l00 KB Praha l, na platebním příkazu se uváď var.
symbol : reg. číslo klubu/0l. Na sekretariát je nutno zaslat informaci o složení členské ziHadny.
členské pffspěvky je nutné zaplatit do 30. 3. tg94.
Kluby, které nemají zap|aceny příspěvky za pÍedchozí období, provedou doplatek při placení příspěvku na
letošni rok. Ve zpráxě pro příjemce uvedou doplatek samostatně.
Po obdržení dokladů g zqplacení bude na klub zaslan příslušný počet člerských zruímek. zninnkal si kaŽóý
platící člen klubu vylepí do pnlkazu - licence.
(Časová prďleva mezizaplacením a zasláním složenek z VAKUSu je cca 3 tydny.)

2. Mezinárodní licence x'Ar
Y\ažďý modelář startující na meánárodní soutěá zaÍazelé do kalendrae FAI (v zahraničí i v Čn; musí mít
sportovní licenci FAI opatřenou známkou FAI pro příslušný rok. Drátel licence je povinen respektovat
všecbny podmíntcy pořadatele mezinár. soutěže a sportovní řády FAI' Vystravením mq-inár.licence na sebe
Čnnuosnebere právní odpovědnost a jQího džitele, resp. za škody jím 4ůsobené nebo jemuyzniklé
v souvislosti s inďvidurílní účasú na meziruír. soutěži. Sportovcům se doporučuje vzavÍít na konkrétní akci
pojistnou smlouw.
Licenci FAI na r. L994 vydává sekretariát Čvnaos (U Pergamenlry 3, l70 oo PÍďra 7, tel. a fa:< 02 - 802604)
na zé/r'lladé ádosti modeláře. K ádosti musí být přiložen originrál průkazu člena ČMMoS s vylepenou čl.
zruímkou pro r. 1994 (nikoliv xeroxová kopie!) a doklad o zaplaceni poplatku.
Poplatek zavydini licence FAI činí: 0,- Kč - junioři '

100,- Kč - členové širšího repre družswa ČR
200'- Kč _ ostatní modeliíři

Poplatek lze uhraďt pošt. poulcízkou ''A'' způsobem uvedeným v bodě č. 1 při použití var. symbolu 72l.
V případě platby zavice členů jednoho klubu jednou složenkou je nutné do zprátvy pro příjemce uvést jména.
Licence bude žadateli zaslár.a obratem. Při předem dohodnuté ruívštěvě bude licence vydrína na sekÍetariátu
ihned.

3. Mistrovství čR ve volném letu'

* 14.-15. 5.

*3.9.

* 23.-25.9.

KÍítíky FlE
R. Musil, Příkopy 1237, 5L7 4l Kostelec n. o.

Drahotuše AI, BI
Ing. Zb. Grossmann, l. máje |279,'753 01 řIranice na Moravě

Kožlany FlA,B,c
Stanice mladých techniků, p. Karel Ešner, Sady Pětatřicátníku č. 3, 30l 27 PLZEŇ
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organiátoři M ČR mají povinnost zaslat do 3l. 3. na sekretariát Čtvtvtos a na ádresu J. Urbánka (V lipinách
800, 530 03 Pardubice) návrh propozic a rozpočtu. Na jejich zíkladě nawhne Čtv{I(tetrrt ýši dotace pro

organiátora.

.t. Mezinárodní soutěže ve volném letu v ČR a v SR

* 29.4. Ranáuloun FlE
Ing. I. Hořejší, Nad Přehradou 15, 32l 02 Plzeň' tel. a fa,r 019 - 35 285

(220 6s6)
* 30. 4. Raná u Loun FlE - Světwý pohír

Ing. I' Hořejší

* 6. - 8. 5. Brezno FlE - Světoý potuír
J. Miškoúč, Tulskí L05,914 01 Banskí Bystrica, fa:< 088 - 42 849

* 3. _ 5. 6. Sezimovo Ústí FlA,B,c - Světoý potr:ár

M. Kubeš, T. Bati 663118,39I 02 Sezimovo Ústí

* 10.-l l' 6' Lučenec FlA,B,c - Světovy potuír
Štefan Hubert, Malinovského 5, 984 ol Lučenec

{' 9._1l. 9. Sazená FlA,B,c - Světoý potuír
J' Kalina, Tasovská 365, 155 00 Praha 5, tel. 02 - 30t 6537

s. Ž:eurirty sportovců zarok!994
Jednotliú ájemci o zaÍazent do žebříčku zašlou 3 nejlepší ýkony, příp. další ýkony na adresu:
Ant. Tvarůžka, Severní vIv5|2,l4l 00 Praha 4. pro kat.: H, Al, A3, Cor, Moř, Mmfu'' Mco2, Mpist, Bl, cl, P30, P3, FlD
Václav Fux4 Smečenská 775, 274 0l Slaný

pro kat.:FlA B, C, E.
Zapoěítávájí se ýkony dosažené na soutěách wedených v kalendáři soutěží čn a sn pro rok 1994 od 1. t. do
31. l1. 1994. Termín pro zaslání ýsledku je 15.12. L994.

6. Mistrovství čR p"o r. 1995
Zájemci o pof,ídání mistrovství ČR v příštím roce se přihllísí na sekretariátu Čuuos písemně do 15. 6. 1994.
Čtvtxteu má zájem pořádat mistrovství pro malé i vetké mgdely a Pro magneý každoročně. Pořadatelsví
by mět střIdavě zajistit klub v Čechách a na Moravě. Zejména ve velbých modelech má Morava co dohónět!!!

7. Dotace nnšur Čn oa rok 1994
Dotace jsou poskytovríny na Zíkladě projektů zpracovaných Čl'uos a přeďožených MŠMT.
V případě schv:íleď projektu poskytne MŠN{T 70% celkové čiístlry, zbývajících 30olo musí dodat ČMMoS nebo
kluby z vlastních zdrojů.
Dotacejsou členěny do 4 oblastí:
7.1 oblast státní reprezentace
Dotace je jen finančním příspěvkem. Její ýše uycházi z možností strítního rozpočtu aje určena pouze na MS,
ME, MSJ, MEJ.
Podmínlcy pro přidělení dotace:
a) organizace 1Čmuos; rnií vlastní zubjektiútu a působí na uzemí ČR nejméně ve 4 regionech
b) organizace je jediným uznaným zástupcem ČR v mezinrírodních organizacích @AI)
c) meziniirodní organizaci musí tvořit nejméně 20 členských wazů
d) v kategorii jsou organizovány nejméně dvoustupňové soutěŽe
e) organizace se přitúiísila k České chartě proti dopingu 1ČmuoS podepsal v ávěru r. t993).
Pokud waz nesplní podmínku c) nebo d), můŽe obdrŽet pouze paušiílní příspěvek.
Příspěvek na reprezentaci je rozdělen na 3 díly v poměru:
20%o - na přípravu
30% _ příspěvek na účast
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je určen pro Sportovce, kÍeří mají reiálnou naději na umístění do 8. místa, apílznává se jako ziioha 50Yo

předem a doplatek 50% po mistrovství pro sportovce, kteH se skutečně umístili do 8. místa
50% _ sportovní úspěšnost.

(Sportovní úspěšnost je dána porovnáním úspěchů modelářů a uspěchů ostatních sportovců ČR , zároveň
MŠIfr zohledňuje popularitu daného sporfu.)

Čmvtos zpracovď požadavky na zajištění všech pořádaných MS A ME a přeďožil je MŠMT. CMKLeM
zhodnotil reálné možnosti let. modeláíů na umístění na ME či MS a konstatovď, že podmínlcy pro zíkání
ma-ximalní dotace mají pravděpodobnou šanci splnit modeliffi v kategoriich FlE; FIA,B,C senioři i junioři.
7.2 oblast sportu pro všechny
7.3 oblast výběru a přípravy talenL mládeže
7.4 oblast udržování mater. technické základny

8. Reprezentační družstva pro r. 1994
8.1 Kategorie FIA,B,C _ senioři
Realizační tým: Ing. Hořejší, Urbrínek
Širši aruzswo FlA: Ing' Hořejší, Ing. Vosejpk4 Motalík' Náhlovshý, Gablas, Leuý, Chlupáč, JiÍiPokorný'

Ing' Stloukal, Šimek, Crh4Ing. Širotcý
Širsi anrzstvo FlB: Kubeš m].' Kubeš st., Klíma Ing. Šimerda" Folwarczný, Boh. Reichard
Širší družswo FlC: Doležal, Patěk, Pátelq Michálek, Houček, Šwček
Nominační soutěž: 6. - 8. 5., letiště Sazeruí
Mistrovství Ewopy: 2. - I0' 8., Ukrajina
8.2 Kategorie I'1A,B,C _ junioři
Reďizační tým: orel, Urbiánek
Širsi aruzstvo FlA: Rýz, Beyer, Burs4 Kobek, Srízavslcá' Kďin4 Pavel KornhÓfer, Gašpar, Kosař, Silný,

Bednař
Širší dnržswo FlB: orel ml., Hamáček' Fejt
Širsi anrzstvo F1C: Schulz, Berek
Nominační soutěŽ: 15 ' - I7 .4., letiště Cbnrdim
Mistrovství wěta: 2. - l0.8., Ukrajina
8.3 Kategorie X'lD
Reďizační tým: Tvarůžka
Širši družstvo: Kalin4 Brandejs, Jiráslcý ml., Jirr{ský st.
Mistrovství wěta: 20. -25.9., Rumunsko
8.4 Kategoňe FlE
Realizační tým: Ing. Hořejší, Urbránek
Širší družstvo: Musil, Crha Trnka lúactr' Blažek, Doupovec, Martan' Bezr
Nominační soutěž: 29' 4' - l. 5., Raná _ v rámci mezirriír. soutěá
MistrovsM Ewopy: 15. - 18. 9., Itiílie

9. Konference čMKLeM
Předpokládaný termín koruárrí je 9. (16.) 4., předpokládané místo konání je H. Krrílové, Pardubice, Praha"
Kolín.
Klub, ktený nuí méně neŽ 20 platících členů, může nominovat l delegáta. Klub, kteý mií více než 20 platících
členů, může nominovat 2 de|egáý. (Termín nominace byl 28. 2. |994.)
Nominovaní delegáti obdží včas poanánkq cestovné jim hraď vysílající klub (nebo si je uhradí sami),
Čln<rev poskytne delegátům občerstvení a oběd.
Na programu konference budou zejména tyto body:
- zpráva o činnosti
- nríwh organizační strukfuÍy a činnosti Čmcevt v příštím volebním období
- náwh a volba členů ČMKLeM.
Písemné připomínlcy a náwhy je možné zasilat předsedovi Ing' o Pavlíkovi (Mírové nám. 32,293 0l Ml.
Boleslav) nebo J. Urblínkoú (V lipinách 8000, 530 03 Pardubice).

10. český pohár volných modelů
Do ''nultéhé'' ročníku Čr uyty zaÍazeny soutěŽe, jejichž pořadatelé odpověděli t:nťyzlru J. Šimka a o zaÍazen
požádďi.
Na tomto mÍstě je nutné připomenout, že jedinýn, kdo sestavuje katendář soutěži a vydná jej, ie Čvxtetut.
Přihtásit soutěž do ČP prostřednictvím tohoto kalendáře - po předchozí dohodě s realizačním ýmem - je pro
příští rok jediná možnost, iak ČP dodat důležitost a smysl (t. zn. soustředit zájem širokého olcrahu volňaskárů
a získat objektivni přehled o výkonnosti, s nimž lze pracovat dále).
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KroměříŽ
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Hořice v P.
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Sezimovo Ústí
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12. 3.

2.4.
L1. 4. - neni uvedeno v Kalendáři soutěŽi - tisk. ch},ba
16. 4. - v Kalendáři soutěŽí je tisk. chybou ul'edeno č.

194
23.4
7. 5.

25.6.
2.7.

20. 8.
27.8.
? - termín bude upřesněn s oNedem I|^ mez. soutěž
73. - 25.9.
8. t0.

Jaroslav URBÁNEK l,l)u
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39. HoŘlvA ll. KLADllo
ao. nospÍšrl L.rr' KRoňĚňÍŽ4t. aEJFtR v-rt. tlovÁ PAXA
az. špněgx x. x.ŽEnovIcs
42. voLDÁil J. rrRANtcE
,ca. srÁnpx ň. cxocsŇ
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44. zAJÍc E. KoFtDLNo
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Í'^ŤEcoRlE 13
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2. RiDL J. iloňtcE
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't. 
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t4. LAltRtt D. KuNoYtcE
t5. DRESLER n. slrlÝ
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t7. tíEssLERovÁ r. x.Žpnovtctre. voBoŘtr. n' nÍurnr
re. ttlcH r. BiLrxA
ao. vvsxočrl l. r'žnnovrcn
zt. rtutš P. SLANÝ
22. HEssLm n. x.ŽEnovIcsza vysxočtt J. K' ŽErnovlcE24. zNAňEilÁčEK r. aÍutnr25- ltJr'AN r. slruÝ
2ó ' BERI|ART rí. xLADllo27- PoilDĚLÍčEx p. giutu
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35. DEus J. HoŘIcE
36. V|CHA Z. RLADilO
sz srÁnsx L. cxocEŘge xučERl P čERNošICE
39 scHNAlDER n. čsnNošrcp
40. lí^N J' sTRAl(oNIcE

l76A
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l?62
t?601 496'
t?60
l?46
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1714
1696
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t6?3
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I 53()
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l4t2
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r 359
1329
t32e
1294
1219
Itlt
t9t
BE?
a?2
5ia
2?t
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I l9?
t t94
llŤ?
889
86r
tóo
a52
45()
a.Úl
a33
az6
tr2
?96
769
?44
?43
?12
?31
?30
705
691
ót9
6?9
6?6
ó53
ó4a
646
645
6to
373
544
326
45ó
13?
423
392
269
253
250
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ITE0RIIACE 7T SLOIIETSIA

Na veÍni dobrej úrovni sa v novom roku rozbehIa informovanos{ jednottivých klubov zo
straoy ZInoS fr,vázu mod€lárov slovenska/. Fravidolne je na jerl69tliyé kluby rozposielaná in-
fornécia o ěinnosti najná v jednotlivých kategóriach' Zužujo sa spolupréca nedzi I(LMoS
/K1ub leteckých modolárov Slovenska/ a jedaotlivýni klubni.

Zásluhu na ton ná predovšetkýrn predseda Ing. Vendelín Svetlík a tajonník rng. Jorík a
prejcvšetkým sanotnÍ ělenovia Rady KLMoS, ktorí bo1i zvo1eAí za jednotlivé odbornosti.

_ Vyberrín niekoíko poznatkov z informé'cie ě.7. Jedná sa najn;i o zhodnotenie uplynulej 3e-
z6ny, ako aj informácie pro rok 1994, tak ako ich prarokovBia rada KLMoS na.svojoÍa zasad-
nutí 13.11.1993. Bola zhodnotená úěasř reprozantov na MS a SP 1993. V katogórii FrA sa oěa-
kávali oveÍa lepšie výsIedky na Ms a dosiáhnuté umiestnenia boli sklananín.
v FlE celkové dosiahnúté výsledky nezodpovedajú súěas.tnej kvaIito tejto kategório na slo-
vens ku.



sERIÁtY ilAJsTRovsTIEv slovEl{sKA
Úvodon je treba konštatovad, ža vo váěši-

ne kategórií sa seriály ukazu;ú ako perspek-
tívny systén sÚ.Í,aží o najstra SR a to konšta-
tovanie váěšiny modelárov.

Kategória FLA' B' c - uskutočnilo sa páI
.Ýs,iÍaží, zapoěítali sa tri najlepšie výs1edky.

Bodovalo celkove 30 pretekárov v FlA' 8 v
FlBaSvFlC.
F'l-[

I. Peter !{agdolen
2. Ívan Tréger
3. Pavol Bednár
4. Ivan Bezák
5. Zdislav Drlík
6. Miroslav Buěko
7. Jozef Augustin
8. íudovít Dúbravoc
9. Mílan Valaštiak
lo. Štefan Hubert

F13

I. Jozef Sobinovský st.
2. Františok Jaěšo st.

3. Jozef Sobinovský '1.4. Františok Jaššo nl.
5, l'rantišsk Rado
6. Jozef Petráš st.
7. Jozet Petráš mI.

Juraj Sobinovský

g1c

1. Rudolf Andoga
2. Dušan ilinárik
J. Peter Kapusta

I. Ivan Tréger
2. Milan Mravoc
3. Igor Miertuš
4. Juraj Uhrín
5. Peter Nosko
6. Milc,n ValnĚtis.k
7. Pavol Nosko
8. Ján Gajdoš
9. Ján Šmeringai
10. Jozef Ťažký

S. i.l. Ves i3
Fartizánske 5L
?artizánske 47
Partizánske 41
Fartizánske 15
S.N. Ves 15

Hume nné
Frešov
šahy

L. Miku1áš 90
Brezno 72
L. Miku1áš 53
B. Bystrica 51
L. Mikuláš 49
L. Mikuláš 47
L. Mikuláš 4I
Brezno 40
L. Mikuláš 38
Brezno 37

75
70
20

Partizánske
L. MikLlláš
Partízánske
Partizánske
l?p:9d
.91€ stany
Martin
S.N. Vee
L. Mikuláš
Luěenec

S.N. Ves
Partizánske

61 b.
55
50
44
40
38
34
33
32
23

V kategórii Flx sa uskutoěnili tri dvoj-
súlaže, hoinotili sa Ětyri najlepšie výs-
ledky. Bodovalo cefkovo 22 prctekárov.

65
60

sEZÓilA 1994
SERIÁL MAJsTRcvsTIEv sR FIABc

L7,7.
t

13.8.

L7.9.

Partizó.nske
František Jaššo, MaIá okružná
943/lo, o'43 oL Partizánske
Nitra
Juraj Adánek, Pri strelnici 35
949 01 Nitra
Soišská Nová lres
íuaovít Dúbravec, Wolkerova
25/LC, 052 01 S.N. Ves

Martin
jozef Augustín, Rieěiny 391
036 0f Martin
Luěenec
Štefan Hubert, Malinovského 5
984 01 Lučenec

Na základe návrhu trénerov jednotlivých
kategórií rada KLMoS schválila kádre rePre-
zentantov a. spósob nominácie na vrcholné po-
dujatia pokiaÍ tieto z fina.nčných dóvoťtov
budú oboslané reprezentantni SR.

F]_A _ !íagdolen, Tréger, Bednrír, Bezák, Dr-
Iík, Buěko, Augustín, Dúbravec,
náhradníci: Valaštiak, Hubert,
juniori: Majerěík, Adámek, Marko;

FlB - Sobinovský Jaššo st., Jaššo ml., Ra-
do' Petráš st., Petráš ml.,
juniori: Sobinovský Jozef, Sobinovský

.juraj;
Flc _ Andoga, Minárik, Kapusta.
Kvalifikácía na }r[E sa pravcepodobne uskutoč-
ní L5.j. t.r. - s.3,Íaž na 14 kďl.
F1E _ Tréger, llravec,.Líiertuš, Uhrín, Nosko,

valaštiak, Smeringai,
juniori: Nosko Favol, Nosko Peter, Va-

laštiak Jú1ius.
Podmienkou kvalifíkácie na !E je úěast na 4
sútažiach seriáIu, úěast na sústredení a kon-
trolnej s,ifaži. Nominácia podÍa kontro1nej
sú{aže a výsleclkov zo seriálov.

V roku 1994 sa uskutoěnia všetky ma;strov-
ské sú[aže po dobrých skúsenostiach z roku
1993 formou seriálov.

L4.5.

1r.6.

SERIÁL }ÁAjSTRoVsTIEv sR FlE
g. - 10.4. Košice

tselo Senselr B. Nemcovej 2
040 0r Košice

23 , - 24.4, Liptovský lvlikuláš
Ing. lli}an Va1aštiak, Vrbická
1869' c3I 01 Liptovský },ÍikuIáš

1. - 2.10. Brezno
Ing. Mi1an !íravoc, Csloboriite_
iov 44 , 976 46 Vata.ská

Informace připravil: Tng. Peter Nosko
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PO JE IIIG. II|AII HOREJSI

Ivan Hoře;ší se narodil 2o.3.L944 v PIz-
ni a již v době, kdy zaěínal mluvit, bylo
o jeho modelářské budoucnosti dávno rozhod-
nuto. Ivanovými prvníni slovy nebyla totiž'
jak bývá u dětí obvyklé, slova ''mtíma''l "tá-
ta'' a ''papat", nýbrž slova ''balsa" , ''lípa"
a t'lepitt'.

V roce I953 rodina Hořejších nepochopi-
La význam měnové reforny pro blahobyt pra-
cujícího lidu a v průběhu tzv. Plzeňských
událostí se postavila na stranu reakce, za
což byla po zás}uze vystŤhována do příhra-
niěního něstečka stař.kov.

Ve Staňkově Ivan kromě letiště nalez1
svoji pověstnou chodskou tvrdost a jeho
v1ohy prc studium cizích jazyků mu umožni-
ly osvojit si nenapodobitelný místní dia-
1ekt. A právě v této době zapustil Tvanův
strom modelářství své kořany, abý po dlou-
hén období květu pos1éze zaěal přinášst
vyzrá1é plody v podobě ětvrtých míst a
bronzových i stříbrných meriailí.

V roce 1977, patrně pod vlivsn tzv. Char-

ry 77, nechal se Ívan oslnit pozlátkerr je-
dnoho z produktů buržoazního způsobu živo-
ta - RC modely. Nejen že je zaěa} stavět
a 1étal s nirri, ale dokoncg jeden ze svých
pavýtvorů drze publikoval v ěasopisa Mode-
1ář. Brzy si však své pomýleaí uvědonil'
provedl zdravou sebekritiku do vlastních
řad, nekomprom'isně se s RC-modely rozešel
a navrétil se k volnénu letu, na jehož po-
zicích setrvává' pevně a zásadově dodnes.

Ivan byl a je nejen zdatným větroňářen,
ale i potentnírr kcnstruktérem. Z jeho A-
dvo;ek vzponrěňme jen něktoré: nádhern6 62L,
dále 691, 7L3, 734, nesmrtelú 77L a B11,
naděasová 871' 9c1 ěi dokonce 922! Cvšen
ved}e návrhů nodslů se rvan bchužel podí-
lel i na vývoji některých technických "vy-
možeností'' kupř. háčku pro krouživý v1ek'
a sán se stal cokonco otcem zloěinné nyš_

-tlenky zpoŽdování S0P při vystřelení.
Všichni věřínre, žg si naši vnukové bu-

dou moci postavit model (20)441.

- ].IS -
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FREE FLIGHT
WORLD

Lost Hills, CaliÍornia
October 4-10,1993

/Pokraéování/
t/edomý s tcho, že reprezentaěné triěko

už šijú na moju nieru, zaéaL son uvažovat,
toÍto nrá'mahy na bude stář aóstojná repre-
zentácia so štátnyn znakom na srdci. Záto--
veň son si aIe musel uvedonit aj to, že pri_
praviř štyri nrodely na svetovoj úrovni z
rodinného rozpoětu nie je nožné. Tie ěasy,
keá ešte roprezentanti motorári včas dostá-
vali pred MS kvalitný materiáI a hlavng uro-
tory, rofundáciu i niokoÍto aní voína, sú
už dávno za nami. I/ dnešnej dobe móžu po-
nóct iba sponzori. Vydat son sa_ teda ''po
žobraní".
Moje prvó pokusy o ich získanie bo}i neús-
pešné. Ich prvá olízka znela: "A ěo z toho
nán 3at" Po níekoÍkodňovom chodení od dve-
rí do dverí son už zaéal strácal chud. Na-
koniec ni prislúbil pomoc riadite1 poboěky
rÚe v Šaháctr, ku ktorénru sa pridal pán Ale-
xander PáI' vedúci šahanského lokáLu 22.
Nio nadarno je jeho podnik zdobený leteckou
ténatikou; urěite je milovníkon letectva.
Svojin sponzoron i touto cestou vyslovujon
úprinné poóakovanio, veá aj oni najú opod-
statnené miesto nedzi tými' ktorí sa podie-
lali na mojej docola úspošnoj reprezentácii.

Zraz našej výpravy bo} v Partizánskom.
OdtiaÍ sne pokraěovali zvďzovým mikrobusom
do Bratislavy ,/šoféroval neúnavný Jano Miš-
koviě - M i š i a k -' ktorý prišiel pria-
nc z Polska, kde predt1ým viezol reprez€n-
tantov kategorie ÍLE/, kde sme si do pInej
batožiny pribaliti ešte aj roprezentaěný vý-
stroj - musín doda[, že velrni vkusný a o1o-
gantný. V noci sne sa presunuli do Viedne
na letisko, kde nás čakati colné formality.
Naše transportné debny oznaěi1i kartiěkou
'tÍ.RAOTT.Etl ,/neviam naěo, ale o tom až nesk6r,/.
._oneěne odlet! Po takmer trojhodinovom Iete
sme pristáli na londýnskon letisku. Tu už
len hodina ěakania a nástup do Boeningu 747

- JUMBO. Po jedenác[hodinovom non-stop Ie-
te vystupujene na letisku nriamo na brebu
oceána v San Francisku. 0brovská horúěava.
čakÁno na batožiny, ale tie nikde. Iba o-
kolo tášky Ferka Radó sa obšmietal pes vode-
ný policajton hladajúcin drogy, ale okren
donácej pálenky a snáá klobásy niě nenašli.
Zrazu poěujem Ž Iatiskového rozhlasu ďioby
svoje rn€no. Jo to možné? A1e aj kolegovia
mi to dosveděili. A výslodok? Mister Kapus-
ta, British Airways sa ván ospravedlňujo,
ale vaše batožiny sú ešte vo Viedni. Mojich
kolegov ěakalo to isté, a1o oni sa to doz-
vedeli až neskoršie. Ako ''odškodné'' sne
dosta1i stravné Iístky a hotelovú izbu na
náklady leteckej spoloěnosti. Skvelél My
v San Francisku, a modoly vo Viedni. Ale
musíno nB ne čakaI, i keě každú hodinu, kaž-
dú minutu náne vopred presne naprogranovB-
nú. Takže' sner požičovna aut, kde povero-
ní lolegovia si na tri týžne vypožiěa1i
k1ina|izované autá Gl{S typu Safari. Cstat-
ní srre čaka1i na letisku v nádeji, že naše
batožiny prodsa nás nÁjau.-ŠTastie tento-
krát nás noopustilo. A tu óalší šok. Tran-
sportné debny s oznaěenín FMCILE/l/ sn
znaéae poškodené. Sanozrejmo ' aj rnodely v
nich. Už nebolo ani chuti, ani ěasu na re-
klanácie. Každý z nÁs túžil po sprche a pos_
te 1i.
Ráno, sice vyspatí, ale ešte neaklinatizova-
ní, sno nasadli do aút. Vybra1 sonr si auto
fajčiarské' /sno1 statoěne znášs'li lvo Tré-
g"ř . Fero Radó [ utoré pilotoval "Šéf" Mi-
io Šutc, druhýn pilctom bol tubo Turěan.
Samotné cestovanie s touto skvelou dvojicou
je už sano o sebo nezabudnuteíným zážitkon.
Po vyše 4O0 krr jazdy' srn'e dorazili do osady
LOST HILLS _ co skutoěného cejiska najstrov-
stiev sveta.

Vystupujane z áít, kde nán v šortkách bo-
1o celkom príjemno, ale vonku je 42 st. C.
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Calý rok tam nepršalo. V reštaurácii pri la-
covej coca-ccle uvažujene, ěo nás ešte ěaká.
Cc rána do veěera na letisku - ve skutoěnos-
ti na púšti - pri takej horúčave nevycží aní
iava, nieto Luropan spod Tatier ěi zo šiah.
]jo niě, prišIi s"e rep""zentovař, nie íňurai!
Precestovali sme pol sveta - naše poslanio
nusíne splnil.

Pc prehIiadke ''letiska" sme nebo1i prí1iš
nacšení. D6vod popísa} Jiro Kalina výstižne
v ěasopise IÍODEúŘ. Ja osobne son mat aj iný
dóvod, prečo netrénovat intonzívnejšie. Po oa-
hodení motora za mnou sa vytvori1 hurrikán,
obrovský oblak prachu ěo motorom bezpeěna za-
ručuje iba veÍmi krátku životnosř. Tak som
skór iba overova} anerické palivo, nastavoval
notory na horúcí púštný vzduch. Pcdla ctáěko-
neru som zisjtil, že syntetické palivo je
slabšie, ale na šiastie svieěky nepáli tak,
ako ma na to upozornili dona.
Pri testovaní jedného modelu v motore praskla
ojnica. Pustil son s€l do výmeny na kolene v
spoločnosti chrobákov a plazov priano na púš-
tí. v blízkosti trénoval-i /ai rozbíjali/ éLe-
novia fínskgho a talianskeho družstva. s údi-
von sledovali moje sebevražedné oěínanie.. Mo-
toró.ri vefu'i dobře vedia, ěo je to zasadit
ěap bez straty poistkyr Pr€to tie škodoradost-
né pohÍady. Nakoni€c sottt zažíl- jediný potlosk
za ňoje úóirrt<ovanie v Anrerike. Hneá son otvo-

t,ril poIný servis pre súěistkami slabo zásobe-
ných línov - prizruívam sa' za patriěnú odne-
tLu. Z letiska sne odchádzaIi spotení, špinaví,
žLtí až čierní. Chu[ do života nán vrátil iba
notel s bazénom v nedalokom Lost Hí1Is. A pre-
čo by son kla^mat, aj Iadové whisky.

Najlepšie sa nán darilo na súlaži sP OALI-
FORNIA INvTtIol{AL 2. z 3. októbra. Výsledkovú
Iistinu sne sícg nedostali, ale všetci naši sa
prebojovali do finá1e. Ivo Bezák skoněil tre-
tí s medajlou, ostatní si odniesli pekné pohá-
ťa za umiestnenie v špičke. Ja gom naěalaj še-
tril notory na mój deň - 7. októbra.

Vedomí si toho, že novoutvore4ý štát S1o=
vansko pozná už aj rrodelárský svet, ěo nés na-
p1ňalo hrdoslou, noradi ale sne opustili moteI
v Lost Hil1s a prestahovali sne sa do BAIGBS-
FIELDU, kde bola prezontácia a ubytovanie po-
ěas MS. Slávnostné otvorenie na baseballovon
ihrisku bolo typicky americké: glažoretky, Ie-
tecká ''paráda'' , dychový orchester a . .. pik-
nik. Piknik s tradiěným steakon, linronádou, Pi-
von a šampanskýn. Táto časř protekov bola sku-
toěne príjemná a Iahko zvládnuteíná. A1g MS sa
zaěírrali až ra druhý deň.

Ráno, ešte za tmy vyrazímo na ''letisko'' v

nádeji, že naše kompletné iružstvo FlA nás
príjemne prekvapí. Vgrili sne in' .Te to
šikovná mladá garda na svetove; úrovni.
žiaí, P. Magdo1en stratit v 1. kole 5 se-
kúnd, I. Tréger spravil chybu v 6. kole
a Í. Bezák dokonca dve. škoda, tých 5 se-
kúnd znanenalo pre nášho najlepšieho v
FIA 3s.miesto. AlE súfažiacich bolc caIkon
91, takže viac bolo takých ktorý nati d6-
vod rra váěší smútok ako naši. z L8 cruž-
stiev skoněili na 11. mieste.

7 . oIoÓBER 1993
Deň prs nňa nie s veíkým, ale s obrovskýn

"D". Veá nám 46 rokov, s nodelovaním Solt Z&-
ěal ako sanouk, ako 10 - 12 roěný chlapec
a snáá neexistuje kategória, ěí odvetvie
modelárstva, čo son si neskúsil. Moje naj-
produktívnejšie roky son prenárnil v Pros-
pecb rnládežo. Prenárnil, Iebo moji odcho-
vanci - Žiaci patrili do špiěky raketového'
Iodného a leteckého nrodelárstva. Škoda, že
prestali, bolo by existovalo viac južaých
majríkcv. 0stn.1 som sám a solt si zaunienil;
že posledný južný naják nesmie vyhasnúl.
Písal sa rok 1983 ' keá som sa rozhodol vy-
atúpil aa rrodelársku scénu aj ja, v kategó-
rii FIC. Bo1o to zhodou okolností tiež v
Partizánskom skadiaí presne po IO rokcch
son odštartoval na MS. Ťenkrát moje sily
staěili iba na jeden štart, aj to do zeme.
Ako každý zaěírr,ajúci športovec - odvtedy
som sníval o tom, ěo sa v ten DEŇ stalo sku=
toěnosřou: štojím na štartovacej ěiare l{aj-
strovstviev sveta! Afe m6j vek v modelar-
skom športe je len prienerný vek, veě naj-
starĚín pretekárom v 3akersfielde bol 69
roěný Robert Swain z Chi1e.

uapátie gradovalo. Nebolo ěasu na spo:|'_,
mienky a na city. Vedúci výpravy stál vedla
mňa, v poslsdnýótr chvílach bol možno norvó-
znejší ako ja_ /o rú' nervozitu som sa posta-
rat ja, ale o ton snáá inotedy/. Odštártoval
som medzi prvými. S1ušná výška dáva nádej
na štvorminutové maximum v 1. kole. Uletel
som s r3zervou, a1e ašte šesi štartov a
prípadné rozlety. BoŽe,ako ste čaleko. Do
5. kola som nestratil ani sekundu. A v ton
... ani sne nestihli zaregistrovař, odkiaÍ
sa prihnal, obrovský dyn a požiar. Suchá trá-
va horí a oheň sa šíri nezadtŽatelne na všet,.
ky strany. Stači1a jedna odhodená cigarata.
pář hasiěských vozov Áde sa tak rýchlo vza-
Ji?/ za hodinu lokalizuje oheň. A my pokra-
čujeme. Šiesty a siedmy štart - maximum.
Vydýchol son si. Som vo finále spolu s 27
pretekármi sveia. V ten ceň sa ale fináIe
nekoná, hoci bo1o naplánované a ;a som nal
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dobrý deň. A:'e po západe slnka je okarržite
tma, protoky by neboli regulérne. Zlse únav-
ná 40 míÍová cesta ''domov" do hotela a prí-
prava na finá.le. Dve hodiny spénku a cesta
spái.^2? gretekárov ěaká na východ slruka a
na priazen Fortuny.

Na doporuěenio vedúceho výpravy Mirča
šulca a trénera Iva Trégera a po dlhej úva-
he, zaěínam so zásahom do prvého modeIu. 0t-
vorín kruhy a prestavujerr ěasovaě zo štandar-
tných 613 na skoro 7. Fly off si to opodstat-
ňuje. Naslecoval skúšobný štart, musín dodaT
_ perfektný. Model son nestaěil zachytif do
ruky a nasledoval velrni tvrdý dopad na deter
75a15 gramového nodelu na boton tÝrdú zen.
Keě so'n ho vyIovil z prachového oblaku, zda-
1o sa mi, že všetko jo v poriadku. Utekal son
pripraviŤ model na štart, lebo vela ěasu nám
neostalo k odpáleniu rakety.

Věas son nahodil notor, tesne po hronad-
non štarte, a}e ihla ka.rburátora bola veÍmi
voÍná, preto son radšej zastavil notor. Až
vtedy som zbadat, toÍtó mán pomocníkov. 1'Šéf"'
trenér, koIegovia, kamaráti z maóarskoj re-
prezantácie, ktorýn sa nepodarilo dostař do
roz1otu. V6bec son neregistroval tie dobré ra-
dy, ktoré v takejto situácii sa sypú na ělove-
ka naurekon. Vybral son si kliešte a bgz vá-
hania robím patriěný hrubý zásah /odpust ni,
rootor/. Tankujen znova v 12. ninúte. Nervy
pracova}i naplnor'naslodovalo špatné vypuste-
nie. Modg1 v neveÍkej výške zaÍahol a patrič-
ne sa rozbehol. Výs1edok bol zákonitý dlhý no-
torový chod. Motor bežal o jednu desatinu se-
kundy dlhšie, ako povoÍujú pravidlá. Rozhoťl-
covia sú nekonpronisní. Šikovne siaham pro
náhradný model, Iebo sa blíži koniec kola a
s nín i neÍútostná "nula". Z prsta ni teěie
krv od úderov do vrtulo, ale darno. červená
rakota oznarruje koniec kola, koniec nádejí.
}íedzitýn nój prvý nodo1 veselo krúžiI, akoby
sa nič nestalo. Z taj nalej výšky nalietal
.ěesř a pol ninúty. Ak by ho rozhodcovia zará-
tali, staěilo by to na slušnejšie umieste nie.
l{eby... by.... DoEa som zistil pri denonté-
ží, že sa io moLora náhradného nodelu do.:_
talo zrnko piesku. Á to staěilo. Nový vý-
brus je nevyhnutný. Keby....

Mój neúrravný kanarát na moborke Slávo
Dr1ík, asi niě netušil, lebo bleskove dora*.
zi1 pod nodel a usi1ovn1ira krúžením naháňal
vzduch v snahe prihrař pár sekúnd k dobru.
Touto cestou sa Ti poěakujom za účinnú po_
noc' S1ávo Dr1ík, Dr Lík, Drlíěek, vyber si
tc pre Teba najmilšie oslovenie, Ty horoIo-
zec, moce}ár, podnikateÍ, cestovateÍ, mi-
siooár, proste kanarát s otvoreným srdcom.

Tak teca v mojej katcgórii som momentál_
ne cvadsiaty sisdmy na sveta. Nebolo času

na clhšiu úvehu, lebo náš na.jstarší čIen
cružstva.osrko F.ecó veÍmi usilovne a s tra-
díěnýn kludom pripravcval svoje rnodely na
štar't. "Te poslecnýrr želiezkom v ohni, ale
2. kolo vyrací aj ;eho. Skoněil v F13 naj7. miestz z 37 pr:tekárov.

i'Iuž, čakali sme viac. Ani dcbrá náIada
na bank:te, ani dva centinetre hrucý steak,ani country nuzika nás nepovzniesla. Do fi-
ná1e som sa dostal z nášhó družstva ako .ie-diný a skončil som najlapšie z rsprezentá-
cie Slovenskej republiky. Cvšom bez vaše.i
ponoci Miro, Ivo, íubo, Fero, Peřo, SIávó
as!. by to ngbolo š1o. Včaka ván!

Asi sme bolí zle zapísaní u Fortuny.
Možno nabudúce. Balíme, o desiatej 'u"í'uopustit hote1. liasadáme do našich špeciá_
lov. Do ooletu ,jomov márne ešte týždeň. Ak
chceme nieěo vidlel.z Ameriky ,/a kto by
nechcel?/ okren diaÍnice, prachu, dynu a
1iotajúcích modelov, nusíme nasadil slušné
tempo. Náš turistický plán je rozsiahly,
ale aj k tomu potrebu;eme kus šiastia.
Takže poklus !

2OO níÍ po diaÍnici a sme v Los Angeles.
Prezeráme Long Beach a ešte krásnu Queen
Mary, dnos už rnúzeum a hotel Prekrásny vý-
hlad na Tíchý oceán. Ale na oddych aománe
ěasu. Poklus /auton/ pokraěuje - sner Bever-
ly Hi1ls. Fi1n skutoěne neklame _ jo to.ne_
uveriteÍno Krásna štvrt. Lenža, arri aa nu no-
náre veÍa ěasu. čaká ná's llollywood. Je veěer,
ale tisícky aeónov chítia denné osvetlenie.
Prezeráme obchody, kráěame po menách sveto-
znánych filmových hviczd a spevákoV1 proZe-
ráne si otlaěky ich rúk, o6tr a iných ěastí
telar'ktoré si "zveěnili'' v betóne chodníka.
A1e Áoěný Hollywood nám akosi oesedí, ešte
v noci vyrazíne do Las Vegas v štáte Nevada.

Cesta je únavná, alo krásna. Všade v6ko1
hory, v strede púšř a v púšti oáza so sied-
nini divni sveta. Hotel pri hoteli a ěo ho-
tol, to kasíoo. Prezerá.me herne, ale ešte
nomáme odvabu pokúšad šIastie. Kansi na
dno peňažen}qr sne si odložili "znaěnú'' sutru,
že o tri dni sa pokúsine stat sa milionárni.
Reklany lákajú , i'za štvrl dolé'ra _ nilión!
tlrís všat< ěatá Grand Canyon v Arizóna. Je to
úžasný pohÍaa, ktorý sa nedá jednoducho o-
písat. To musí ělovek vidief, ěo dokÁzala
iiera Colorado vytvorit. Dnes už teěie o

dva kilomotre nižšie.
Chýba nán spánok, denne spíme maximálne

štyri hodiny a poklus pokraěuje. Prechádza-
me cez ZION National Park v štáte Utů. Ne-
chce se nám verit, že sme na zemi. Videl
son už veÍa krásnych údolí a stien v Tat-
rách i v A1pách, ale tieto grandiózne pos-
tavy, sochy a veže, ktoré vytvorila príro-
da, sa zdajú ako umelecké diela vytvoroné
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ne jak;ými sochármi - obrauri. Ale čas ... ěas
... čas je neúprosný. Pár chvíÍ pro fotogra_
fov - podávaoe si aparát, abY každý bol zveě_
nený' 4 o.r

Zase sne v Las Vegas, zase je noc. Caosars
Palace, Golden Nuget, Plaza, Luxor, Hilton,
Tropicana - samý hotal a kasíno. Nad niuri
kdesi v pozadí initácia výbuchu sopky vo
všetkých nožných farebných odtieňocb a stov-
ky sveteIných atrakcií nás dostávajú do roz-
pakov. No a z nich sa prebrierno až o po1 dru-
hoj v noci v kasíne Excalibur. "Ťažké" vrec-
kové zaneníme za žet6ny a už o pol hodiny
rozpaěito konštatujene, Že, zatíaÍ; z nás ne-
budú milionári. AIe Fortuno niě nevyčítame 

'veá ná.n dožiěiIa viac. A to, ěo sne zažIl..í,
ěo sno videli, to nán nik negr6že ukracnút,
to sa nerozkotúÍa ako doláriky.

Po krátkon spánku uháňane po Death Valley.
.ie to ozajstné údolio smrti. SoÍné jazero,
nikde ani kvapky pitnej vody. V 48 st. horú-
ěave vyskoěím z auta, aby son si na paniat-
ku vylovil menší kaneň s nádhernýni solnými
kryštáIni. Ani son si neuvedonil, že kráěa.m
po soli, ktorej povrch je oveÍa nižšie ako
hladina nora. Plyn - brzda, plyn - brzda; do
veěera nusÍne prá1st Titus-cánýon. Tabuía.
nás varuje, že v okolí 12O níÍ nie je nikde
servízna stanica, ale pokraěujene. Canyon
sa dé prejsř iba jediným smerón, a1e po a-
kých cestách?! Pod rrs'mi sú tristo netrov hl-
boké priepasti. Vonku bolo horúco, ale nán
behal nráz po chrbte. Bo1o to krásne a vzru-
šujúco.

Koneěne sne na rovine, eĚte 50 ní1l Po-
vzdychoI si vodiěr & V tom defekt! Fortuna
nás opustila? Alebo naopak? Šdastie, že
sna ho nedostali sk6r. Nuž ěo, prehodíme re-
zervu a pokraěujeme. AIe až také jednodu-
ché to zas nebolo. Z koutpletnej výbavy cbý-
bar kÍúě od kolesa. S takovou áttá".r"lívou
sne nepoěítali. Gallon vody, dve mrkvy a
štyri krajce chleba pre piatich v púšti -
a1e co poton?

tslížila sa noc, keč ožíva púšř. Iiotýle,
škorpióny, plazy, divá zvar a vtácir o B_
kých sme ani ne1oěuli - to je Sierra Ne-
vada v noci. Doteraz nám všetko vychádza-
1o, boli sme výborná parta a zrazui zaéa-
li sne si vyčítař, kto to v}astna vynys-
lol vydat sa nE takúto riskantnú cestu.
Prcbdeli sne striedavo colú noc, aŽ koneě-
ne sa na nás usnialo šiastie. Naš1i nás
zablúdilí a.nerickí turisti, ktorí privola-
li ponroc. Stálo nás to síce J50 USD' ale
sme mohli pokraěovat do Yosemit National
Park, kde sme si pozreli raj a.nerických
skalolezcov a obrovské sekvoje.

Cesta do hIavného nesta Californie Sa-
craoenta ubeh1a pomerns rýchlo. Chlapci
tu ošte štartovali na Sierra Cupu o Sveto-
vý pohár. Poton nós už ěakat posledný ú_
sek našej cesty co San Franciska.

Prošli sne cez Golden Gate Bridge na už
celkom vyÍudnenú pL6Ž a poěúvali slne nád-
hernú hucbu - v1nobitíe oceána. Navštívi-
Ii sno ěínsku štvr!, zajazdili sne si na
lanovkovej ''e1ektriěke'' a hladali sme v o-
blakoch vrchol nrakodrapov. Zo zone sno
icb práve nevideli, ale onodlho sne už bo-
li nad nimi.

JUMBO sa vzniesol a možno sne nali aj
chut tat detsky a hravo alebo tak dospe-
lácky a dojato zarrávaÍ - bay-bay San
Francisko, bay-bay Anorika! San Francisko
- londýn - Viedeň - šahy - poklus na nies_
te ! Postel. Sú dve hodiny po polnoci, ro-
dina spí' ate aj tak by som ešte nevedeI
rozpr{vař o svo;icir zážítuocn Dívan sa do
stropů1 ktorý natne osvetluje pouliěná larr-
pa a pr€nietan si: Nebo1 to Ien sen? Nie,
bola to tá najskutoěenšia skutoěnos{. not
to dlhý poklus za šlastín. A ja son bol
nosnierno šřastný a povdaěrqý aj tomu, kto
zhotovil prvý node1 1ietadla.

Petor Kapusta

iA
15Ť lhtt-s, c/ /-/
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( IIEJEID TECIIIilM ilA HS 93

I. HořejšÍ

Když jsem přečet1 poslednÍ čís1o Vl- aŽ do pos1edrrí sLránky,
hrrulo Se ve ml1e svědomí, protože jsem jedním z těch, kteří
sIíbÍlj- a d1urŽí. V mém přÍpadě článek o technice na 1oňském MS
volných modelů. ono Se Lo ale nepÍše moc dobře, pokud je č1ověk
na MS angažován jj-nolr činnostÍ - proLo Se nej1Íp opisurje od
modelářů-novinářů, kleří nemajÍ níc jiného na práci. obsáhlejšÍ
článek jsem ale zatÍm nevj-děI. Takže alespoň pár vlast rrích
postřehů.

Z naší účastj- na MS jsme mělÍ určítě všÍchní Lrochr-t dosL
obavy. Pořadat'eIé strašj.Ií záludným nebezpeěÍm dehydratace
organismu pří pobytu na poušLi, mÍsťní zvířenou, zahnnurjÍcí i
Lakové lahůdky jako škorpionj., tarantule, chřesLýšÍ-. Ke
strašj-dlům paLř11a í pouštnÍ horečna. Nakonec jsme Vj.dě]-i. jen pár
LarantulÍ, které se bály určiLě Víc než my a mÍ]-iony ješLěrek,
jejichž čj.nnostÍ je půda děrována jako ementdl. Podnebí bylo
celkem snesÍt-elné, rozhodrrě už jsme zažili mnohem VěLšÍ Vedra,
zejména v býva1é JrlgoslávÍÍ. Velkou výhodou byla dobrá re1axace
V klímaLÍsovaném moLelu. Na druhé sLraně toLÍž ještě stáLe
S děsem vzpomínám na noční LříceLisLupňuvá vedra V jr-rgoslávském
Zrerrjanínu, vylepšená opíleckým řevem přímo pod oknem hoLelového
pokoje, hlr-rboko do noci, a noc co noc.

A]-e k věci. V kaLegoríí větroňů je výrazným jevem prudký vzrůsL
poětu modeIů se způSobem starLu S potlačováním' v hantýrce
"bunLerů". Loní poprvé už j1ch bylo vídět soutěžně létaL zhruba
asj. sLejný poěet, jako modelů s k]-asÍckým způSobem startu.

Pokud bychom však udělalÍ staListÍku úspěšnosL1, příčemž
'' úspěšný start'' znamená získ VětšÍ výšky než při " starém"
způsobu, Pak bych řek1 , Že vydařených pokusů je jerr tak třetirra
až polovina. Zbytek tvořÍ mÍrně nebo ve1mi nevydařené starty.
V termÍckém počasí, v časovém sLresu a prosLorovém omezení
(a často při ne zce1a dokonalém ovládnuLÍ metody sLarLu) je
"br-rrrt" velmi obLížl-tý a chyba drazé placená. Klas1cký způsob
sLarLu se zdá V těchto podmÍrrkách výhodnějšÍ i z h|ediska
rychlého centrování do stoupáku po uvo|něnÍ ze šňůry. A pár meLrů
výšky navÍc V Lermice nehraje ro1i. JÍrrá siťuace je ovšem přÍ
rozléLávárrÍ. I když Se así stá1e dá zvtLézLL S klasíckým modelem,
by1a by Lo jerr náhoda- MÍt bunter pno Lyťo podmÍnky je naprosto
nutné.

Velké mode]y jsem pozoroval v Lrlrbu1entnÍm počasí při soutLěži
V Sakramentu a jejích leL se mi věLširroul rrelÍbí. Důvodem však
může být i nevhodné rozloženÍ bočních p1och. NerrÍ asi radrro jÍt
Se Vzepětím (měřeno na konci kříd1a) pod magickou hraníci 15o mm.

Vítězné modely MS jsem viděl pří konLrole
jsem prošel kontro]-ou plochy prý veImí Lěsně) -

po soutěžÍ (sám

Bunter by! 1 víLězrrý moclel Mika FanLhama, jeho výkres je už
možrrá v LomLo čísle Vl-, Lakže nemá smysl Se o něm vÍce šÍřj.t. Moc
mne mrzÍ, Že jsem si Lo S nÍm "o folts" nemohl nozdat - už jen pro
srovnánÍ modelů. Mike zdůrazňuje, Ž€ celý jeho model je doma
dě1aný.

Drghý v pořaclí, Rerkutšan Grr-lneis, 1éLa1 s mode1y koupenými od
I saenka, j eden o rozpětí as1 2 . 20 a drurhý 2 .4o .
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Já jsem použi1 přes den svůj sLarý věrný 87L, kLerý byl už
dříve pr-rb1íkován v ModeJ-áři, protože jsem s nÍm léta1 í na MS Ve
Francií před. šesLi leťy. od Lé doby zažÍl mimo jiné Í pěknor-r ránu
do beLonu a dostal nový potah. Pro rannÍ sLarL (při kterém jsem
se así po dvou mirrurLách a 4oo m od mísLa starLu sraz j-l
s Fanthamovým mode1em' oba jsme však bezpečně doJ-etělÍ-, byla Lo
naše už asÍ třeLí vzájemná kolíze Lohoto druhr-r) a pro posIedrrí
roz1étávacÍ jsem por-tžj-1 sVůj ověřený br_rnter. Ten je Laké
komp1etně doma děIaný, přesLo bych chLěl poděkovaL Rudovi
Mrlsi.1ovi a Frantoví Martanovi za výrobur positivnÍch kopyt pro
1aminování LorsnÍch skřÍrrí křídla. To Se V doma V kuchyni
zvládnout nedalo. Před odjezdem na MS jsme se s Honzou Vosejpkou
hodně vyb1blí s prodlužovánÍm chodu ěasovačů na 9 minuL. DÍky
í. jemu.

Při rozlétávání na 7 minuť, kdy do západu slr-tnce zbývalo půl
hodÍny, jsem po zkušenostech z předchozÍch dnÍ už LermÍku
neěekal. Přesto jsem sLarLoval kolmo na vítr, Zd záda ostaLnÍch
( rrebyl přece čas na hrdÍnsLví). Mi.ke ovšem hrdÍnLvÍ zkusíI
a termÍ-ku naše]-, já jsem se k němu př1daJ-. Pnotože můj časovač
(nebo hlave/ruce?) neposlechl zápÍs v noLesu, kopI jsem dřív ale
na šLěstt(") tak Lěsně nad zemí, že pár sekund by bylo stejně
chybě1o.

Drr-thý den jsme "oráže1í" - plocha byla 80 km.od utbytovánÍ -
takže rozhodurjící sLart hned po východu slunce jsme sÍ nechalj-
urjÍt a přj_je1í jsme až na kontrolu mých modelů, Pak se mí sLala
ta nešťastná věc s bednou Pepíka Klímy'

Gumáky jsou V poslední (už dosL dlouhé) době zá]eŽj-Lostí
Andrjukova, který je zjevně o třídu lepší, než zbytek až na
výjÍmky. K jeho nejvážnějšÍm konkurenLŮim patří místr Evropy
Gorbaň (to llňll je správně, trá konci si píše měkký znak,
mimochodem správně je KočkarJov). Gorbaň V nozlétávánÍ bohuržel
odhoupal a nezasáh]. do pořadí. DalšÍ váŽnÝ konkunent je Rošonok,
který by1 druhý. oba pos1edně jmenovaní majÍ pro rozlétávání
modely o rozpěLí ko1em 18oo, Gorbaň S nÍm zvíLězí]- na ME
V Rutmr-tnsku. S čÍm přesně letěl rozhoclujÍcÍ ko1o Andrjukov, nevÍm,
ale podobně velký model má také a podobrré modeJ-y budou asÍ
vÍLězÍt velké souěže v budoucnu. Jejj-ch exisLence je umožněna
stavbor-t křÍdla s torsní skřÍní z uh1íku, podobně jako u věLroňů.
opominoutt ovše ne1ze Kanadany, kLeří pokračova1j- v sérj-j- úspěchů
z minr_t1ého MS s mode1y' létajÍcÍmi Vpravo-Vlevo. a zvÍLěz11í Ve
drr-ržstvech. Jejich mode1y jsou vzájemně ve1mi podobné a by1y Laké
Lt nás jj-ž zveřejněny.

Po pozorrrějším sledovánÍ gurmáků V posleclnÍch letech jsem
osobně přesvědčen, Že systém Vpravo-Vl-evo je pro Iétání v Lermice
velmi vhodný, proLože modely Se zejména v malých výškách daleko
Iépe cénLrujÍ, než se sysLémem Vpravo - VpFélVo. Ty 1eLÍ po svém,
stoupék-nesLolpák, ěasLo se nechají dokonce vyhodj-t Ven.

Po čÍstě Lechnícké stránce 1ze konsLatovaL, že všíchni dobří
používají ohřÍvánÍ SVazkr-t přj. natáčenÍ. S j-1ně Se rozmáhá zpoŽděné
rozLáčení vrLu1e. To jednak přidává pár meLrů výšky hozením
modelu a jednak zjednoduršuje koordinac-i pohybur rukout tím, že
jedna ruka Se uvolňuje. Tak se využÍje i Lěch prvtrích něko1ik
oťáček svaz ku, * oVšem s ne jvětšÍm kror-tLÍcÍm moment-em - Doba
zpožděnÍ je velmi krátká, odhadem o.3 sekundy. ExperL r]a gumu
Jirka Ka1ina Lvrdě doporučurje měřerrÍ krotttÍcÍho momentu při
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naLáčení. I když našj_ na to nemajÍ jednoznačrrý názor, nedá se Lím
přirrejmenším níc pokazít ! Nezbyt ným doplňkem jsor-t Lermístory
a věcj. S nímj. spojené jako třeba utměL Lo S nimí.

Así je nuLné se zastavit ješt ě u Arrdrjukova- Je oŽ Lrochu
oLravné Se tak dlouho dÍval, jak je 1epšÍ. Tvrdí, že jeho
fílosofíí je využÍt-Í všech reserv, kLeré exístují. Přj-tom je Lo
ale t aké jen člověk. Dnes rlž má úplně stejnoLt gumu. Nic nemůže
ut a j 1L. Tak proč v1asLrrě?

Zvláštrrí cenLl za rozvoj gumáků by si zasloužiI Ed Dolby z FAI
model supplies, jehož guma TAN resp. novější a Lrochu 1epší TAN
II je nynÍ použÍvána zce1a unj-versáIně. Gutmu, kt'erá Se nepovede,
dává do sLavebníc začáLečrrických modeLů, Lakže nebezpečí, že se
kor-rpÍ nekva1ítnÍ zboŽÍ'. je mj.nimá1nÍ.

Asi nejmenšÍ změny jsou vidíLeJ-né u motoráků. MoLory Se sLále
pomal-u lepší, výkonnosL sLarLovní poIe se vyrovná. Přesto jsou
rozdÍ1y, Randy Archer musí být opravdu nejlepší, když obhájÍ1
tj.Lul. Jedínou novínkou bylo Verbického křÍd1o o ještě VěLší
šLÍhlostí a S da]-ším lomenÍm navíc- V rozhodujícÍm ranním startu
by1o opravdu ve1mi klidné počasí, Lakž e t-o, co r-rlet ě1Í, Lo
opravdu v těch modelech je! PodívejLe se znovu na Výs]edky. To
p1atí pro všechny kategorie-

Závěrem snad malé zamyšJ-ení. MyslÍm Si, Že kdo se chce
zúčastníL MS, jede Lam proLo, aby zvíLézal. JÍnak nemá význam
níkam cesLovat. Filosof ování "na ty nejJ-epšÍ nemáme, a1e moh1o by
Lo vyjíL ve družstvech" síIně nesnáším, proLože Lo je posLoj
předem poraženého a jak zkutšenosL ukazuje, poraženého pak Í ve
skuLečnosL1. NeexisLuje důvodn proč rrebýL nejlepší nebo se o Lo
a1espoň vážně nepokusiL.

I mÍstřj. jsou jerrom 1idé.

,tíra , r((,

CS-*1

((,

Bab

,,J,!t m Lod";tt q no,n(t lotc.d'lo ;" ick ýL za žorvkon o,.w,nft '_7{i(o.!'/
(h" s7dtoný )
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MoDEL F1A MIDAS
Základní myšlerrkou je, že se i ''velký"

eroplán musí vejít do netrové bedny, a tak
jsen využil zkušeností konstruktérů z kato-
gorie F3B a navrhl trojdí1né kříd1o. Abych
něl i trup krátký, zvolil jsen VOP s velkou
štíhlostí vzpllíreje na VladinÍra Hájka'
který ně již jako dítku vtloukal do blavy'
že u kormidel ani tak nezáleží na ploše,
jako u výškovky na rozpětí a u sněrovky na
výšce.

Da1ší myšlenkou bylo využití v1astností
kompozitů; totiž snadná reprodukovatolnost
při výrobě do forenl Elavici už taktg; dě-
lá více lidí, žá'dna se ni však nelíbila.
Výsledken byl tvar, připomínající tak tro-
chu výtvory COÍÁNIHO, ovšem přísně aerody-
nanické. Forna na hlavici je odlita za si-
likonové pryžo, coŽ umožňuje práci bez ge-
parátoru.

D-box na křídle je zhotoven úplně bez
žober. Nejprve zhotóvín qhlíkový pIáš{, na
středu z tkaniny t63 s/E' /R+G 190.8048 i(6-
pet/ a na uších ].25 g/n' /R*G 190.975l/.
Laminuji pryskyřicí LF' přobytek z tkaniny
odstranín sav;ým pagíren a na kopytě přstá-'
hnu Mylaren }7 B/n"- folie je půvoťlně urěe-
rra jako ochrana raněných proti prochladnu-
tí - zde v západních zeních je poněrně lev-
ná. Okraj Mylaru přilepím žehliěkou na ko-
pyto a pak vypnu přes uhlíkovou tkaninu.
Jdo to snázo a rychteji než vakuování. 0b-
ěasnou bubIinku vytlaěín měkkýn hadříken.
Vytvrzený plášl vIožírn do negativní formy1
do náběžné hrany nateji dvoukonponentní
polyurethanovou pěnu od firny BIIFA' vložín
hlavní nosník natřený pryskyřicí LF' fornu
uzavřu a nechán vyplnit a vytvrdit. Zbytek
konstrukce kříd}a je již z dnešního hledis-
ka zcela obyěejný. BalzovÁ žebra tl. }'5
nm páskovaná' uhlíken O,2 x 2 mn /střady/ a
Or1 x 2 nrn ,/ušir/ - odtokovka ná průřez
O,8 x 4 nn ,/středy/ a 0,8 x 4ž2 nn /uáí/.

Dimenzování hlavního nosníku jsem postup-
ně zvyšoval, aby celková váha potaženého
křídla byla I85 - 190 g a skoněil jsen u
rozněrů - 12 x I mn horní pásnice střed, zi-
Žená na 1 x 1 nm n8. konci ucha. Spodní pás-
nice má ste jnou šířku, blo.ištl= jo 0r8 mn.

Obě pásnice jsou vyp}něny balzou s léty
na výšku a ce1ý nosník jo ovinut kev}aro-

v;im rovingon 9OO tex, v místě spojů z6vít
vedle závitu.

Křídlo je potažano nažehlovací fo1ií
SUPBA LEIT' středy na spodku si1nější ver-
zí /TF/. iřídlo je opatřeno turbulátoreur
i invigorátory. Spojky mozi střodern a uši-
ma jsou rovněž z uh1íkového kompozitu a
vyplňují prostor nozi pásniceni.

Konstrukci vOP plánuji podobnou jako
na křídlo. Forny mano již hotové^ a)e za-
tín marně ěekán na uhlík 66 s/^'.
Nyní dětán VOP následovně. Vezmu giliko-
aovou hadilku, na ní navléknu uhlíkovou
''tkaničku" /R+G Carbonschlauch zco,40LL/ ,
prosytín pryskyřicí a savým papíron opět
tu zbyteěnou vytřu. Poton to zavěsín svis-
1o nad topení a zatíŽía, abY to vytvrd}o
rovné. Výsledek je nad oěekávání. Trubko-
vý nosník je torzně i ohybově dostatečně
tuhý i při poaěkud neobvyklých rozměrech
VOP. Na nosník navlékán žebra z balzy or5
až or8 nm - podle tvrdosti. Náběžná braoa
i odtokovka jsou dinenzovány jenl aby vydr-
žeIy tah lavsanové fol|e. Ta, kterou nán
k dispozici váží 5 s/^'. Střed VOP je rovněž
vyztužen tak, aby vydržel tah poutací gu-
ny; detaily uchycení si stejně řBší každý
podle svého.

{ode1 je potlaěován a natahován submini-
aturnín serven HItEc, jomuž dodává příeluš-
né impu1zy elektronický ěasovaě ' který byl
již ve Vo1nén lotu popsán.

Mode1 l{IDAs byl nrvržen věetně profilů
pomocí PC, prostřednictvím SOflFilARE AUTO-
cAD 10. Proto vypadá. výkros tak "nelidsky''.
Například výpoěat plochy je ale záležitos-
tí několika vteřin, jodnoduchýu povelen
nakreslín třeba tentýž nodel s rozpětín
22OO nn při stejné p1oše. U profirů je přes-
nost kreslení daná prakticky tlouštkou ěá-
ry. Vše je ''archivováno" v paněti PC a do-
konce i přís1ušné nrípisy na potahovou foIii
je možné realizovat touto technikou. Bylo
by nožné i zhotovení šab}on či žeber pří-
padně forem technikou CAM, ale to už bych
přeháněI ....

Petr Patroušek
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PRA\IIDTA CO, EIJRO TROPIIY 1994

V historicky krátké době json obdrže1
od pana K..]. llarnmerschnidta z Něne_cka pra_
vidla pro hodnoconí seriáIu soutěží c% Bu-
R0 - TRcPiIr 1994. .Íedná se již o pátý řoě-
ník. Ťato soutěž získévá stále více přízniv-
ců prakticky po ce1é Evropě. Poněvadž dosud
čwtos nevydal kalendář soutěží, oemohl jsoru
obraten sděIit ' kdy budene létat v Podhořa_
nech Malou conu Modelyr Tato soutěž js ko-
nána jako druhá u nás.

KATEGOBIE FlK il, TAl
I. Není žadaé onezení nodelu, 4otoru, vrtule.
2. Velikost obsahu nádrže 3 cn' ,/včetně

Valké Británie/.
3. Podle národních pravideI jednotlivých

států je rrožné létat 5 startů nebo 6
startů /v tonto případě se jeden nej-
horší ze šestí šuttá./.

4. Při všech startecb včetně tozLéŤ,ávání má

EURO TROPHY
Francie
čn

Maěarsko

Polsko
Eákousko

soutěžící možnost v případě neúspěšné_
ho prvního pokusu právo na pokus druhý.

5. Při rozIétávání je známé odtáěení mo_
tcru v ruco. časy odtáěení stanoví po-
řadatel /zo, lo, 60 nebo 6c' 90' 120
sokund apod./.

6. Když se motor během odtáěení v ruce
zastaví, není potom právo na další po-
kus.

7. V případě, že se dva nebo více soutěží-
cích během.odtáěení moboru nedostaví ke
startu, poton tito mají stejné unístění
ve výslodkové listině.

8. Při eventuálním protes bu během soutěže,
rozhodne nezinárodní jury s1ožoné ze
zástupců zemí, které se zůěastní soutě-
že. Rozhodnutí p}atí pouze pro soutěž1
pro kterou byla ustavena.

Tato ustanovení platí pro seriál soutěží
EURo-ŤRoPIÍr 1994.

15.

11.
a

27.

dubna

- 16. květen

- L2. ěerven

- I0. červenac

- 2e. srpen

St. Ándré

Ústí nad Orticí
Dóms ód

Gliwice
Spitzerberg

Chybí nám ještě Podhořany, a1e dle nového

ho kalendáři soutěží se 1état nebudou.
Vždy jsme něIi u nás dvě soutěže FlK pro
hodnocení do seriálu EURO-TROPHY, aby to
pro nás nebylo tak finaněně nároěné.

Podle předběžných úvah rrěla být soutěž
z Podhořan přelcžena na Ietiště Zbraslavi_
ce a měla být dvoudonní. "Malá cena Modely''
se letos nskoná, buce pouz€ soutěž nzket.

OPHAVA:
V ělánku ''C vrtulích C0^'' ve

D = .... vypadIa zlomková éára.

1

vL é.4/93 se vloudila
Správně má být:

drobná chyba, kdy ze vzoroěku

n- G
je z^

'l
..) 2

3

oS

tedy

10

pro

Lr23 q E. 1r) .

uvažováno

Děkujene za pochopení.

/ P š76'' / 1'6 .

ffi=(ffi
tříIistou vrtuIi
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Posle,ní závody CC" volných node1ů se
1étaly v Rakousku ",Juděngurg" I3. Iistopa-
du 1993 za povětrnostních podnínek, které
pro naše mode1y nepovažujane za příliš vhod-
né. Počasí: do lJ'c0 hod. zatažono, odpolec-
ne oběas i sluníěko, vítr zápacní co 2 n/s
a teplota do + 5 st.C.

Přesto, že jsure obdrželi srdečné pozvá-
ní s poučenín, že je to cca 6CC n vysoko
nad nořom a že je třeba se tuto skuteěnost
připravit, s ohledem na pokroěilou roění
dobu a finance /iedna cesta cca 4o\- Ké/
jsme seorr}uvili. Ale jak je vidět, dá se 1é-
tat ponalu ve sněhu a přitom dosahované výs_
1edky ;sou úctyhodné.

Závoé vyhrála paní Certruda SchauppovÁ
s výkonorr B40 s. Z výsledkové listiny je
patrné, že v závodě slavila úspěch rodina
Schauppova. Chybí ještě syn.

V rozlétávání odtáěe1i finalisté /v ton-
to poěasí/ 60 a l?C vteřin.

t{a

!il
7r5

ó9J

691

óÚI

6al

ilt
561

t6a

!58

t55

r = wtgt{

NO = NIEDEROSTERREICH

S = SALZBURG
sT = SŤEIERMARK

6 TellnehEr
2 Tellnehrer
3 TeÍ lnebrer
I TellnehÁer

Poř- Jnéno

z DoI'{ÁcÍcH SoUTÉŽÍ

CELKOVA

z VIII. roČníku

kat OK r-

VYSLEDKOVA LISTINA

HranicP.é Novornřní lisy A-1 v roce lg94

I I III IV celkem

1. Drobisz LubomÍr
2. zms.Hladil Jul.
3- BěĚák l.liroslav
4. Drobisz 1íí l an
5. Zima Vojtěch
ó. Ěezníček čestmír
7. ondrašík }íiloš
B. Studený Karel
9. Grziwna líareP.

10. Berek Karel
11. Plesník Pavel
l2. Voldán Jaroslav
13. Plesník Robert
l4. Kucharskí Krzys.
15. Nosek Antonín
16' Berek Jerootír
l7. Bogackí Tonek
1B. in9.Tréger Ivan
19. Vyrnazal lliroslav
20. Drlík Zdistav
21. Hladil Vít
22. ing. árch.i1acura
23. MUDr.Hacar Josef
24. líachač František
25. Kanrla ftavid
2ó. Voldán Jiří
27. zms.Erel Jaromír
28- SobeL Radim

600 600 548 l2S7' t74B
(933) 559 SS7 5AO 172ó
'57l 59ó (454' 542 t7o9
373 (769' 527 600 170(r
59g (53B) 5ó9 373 t697
5BO 529 (Sr5) 546 1695
600 376 t427' 475 t65r
533 544 (4Br) S7s 1650
3S1 600 466 (404) 1647

(4ó9) 531 554 5ra 1603
stB (500) 521 5s7 1596
5{9 5o2 47s l92' t52ó
526 447 135'4' 5,22 1495
5só 52t 342 a25,2) 7449
570 =94 250 0 1414
594 5'47 267 0 !408
362 5o4 (29o) 296 t3é2

o o 594 éoo tt94
99155tOOtt42

o o 563 505 1068
o o 514 s4a 7ob2
o o 501 =29 10SO

4245050c)929
o o 422 SOI 923
o o 4b4 394 B,é.2

378 11 369 0 758
o o 374 78 é52
ooo355š55

s 4óó-o2
s 340-ot
s 255-2š
s 466-0l
s 343-Ot
s 340-05
s 2s+-20
s 360-0l
Ž Polsko
J 1JJ-Z'
s 254-lB
s s43-t3
J 234-t9
Ž Polsko
s 255-lS
J 255-22
Ž Folsko
S Sloven.
s 481-O2
S Sloven.
s 340-07
S Sloven.
s 48r-ol
s 360-05
ž sog-rg
ž s+s-tz
S sog-Ctl
J 56c'-0ó

Skal ice
Kroněří l
Ostrave
Skal ice
Hranice
Kroměří Ž
Frenštát
Lhote
E.Bíala
ostravá
Frenštát
Hranice
Frenštát
B. Bial á
OstravB
Ostrava
B. Bial a
L. Mikul áš
o] oaÍlouc
Poprad
Kroněří Ž
čadca
ol oí'touc
Lhota
Kunovice
Hrenice
Kunovice
Lhota

jš

\
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Bodovací systémy: pro a proti
(Jan Vosejpka)

V minulém čísle VL vyŠel příspěvek od Jirky Šimta na téma bodování soutěží volných modelů, zÁroveň byl otištěn izpůsob

bodování nultého ročníku ČP. V tomto roce navíc vešel v platnost nový zpusob bodování Světového poháru. Stále více nabývají

na popularitě ruzné seriály soutěá a pak vyvstáváotÁzka,jalcým způsobem stanovit konečné výsledky, zvláŠtě tam, kde je větŠí

pďet započítávaných kol či soutěŽí, které se od sebe mohou podstatným způsobem lišit. Bodování je oŠemetná a dosti diskutovnná

věc, proto bych rád svou trochou přispěl do rnlýna. Pokusím se stanovit kritéria, která by měl bodovací systém splňovat a poďe

těchto kritérií ohodnotit použÍvané a navrhované bodovací Systémy.
otÁzkA tedy zní: Co by měl splňovat bodovací systém libovolného seriá]u SoutěžÍ? Podle mého mínění by měl splňovat dvě

zákJaďru funkce, které jsou, bohuŽel, v protikladu (kdyby nebyly, nebylo by o čem psát).

Pwním poŽadavkem na bodovací Systémjejehojednoduchost, jak ostatně uváď i Jirka Šimek. Je nabíledni, že pokud bude

bodování natolik sloáté, že k jeho vyhodnocení budeme potřebovat výpočetní Střeďsko nebo štáb zaručeně neávislých bodovačů,

věci (tj. létání či Sporfu obecně) to rozhodně neprospěje.
Druhým požadavkem je objektivita bodování. Zde se zdráhám pouát slovo spravedlnost, protoŽe ta zná jel dvě polohy:

spravedlnost a nespravedlnost, a úplná spravedlnost není žÁdným bodováním dosažitelná. Naproti tomu objektivitaje wárnější:
bodování můŽe být více či méně objektivrú.

Zatímco áodnotit jednoduchost bodováníbude poměrně snadné, s objektivitouto uŽ bude horší, kaŽdý asi bude mit jiý nÁzor

na to, co všechno by se mělo do bodovacího systému promítnout a s jakou váhou. Já si myslím, žp ona objektivita bodování by

měla postihovat rozdílné okolnosti, zakeých se jednotlivá kg|x 5guttžního seriá]u odehrávají. Pro soutěže ve volném lenr lze tyto

rozdílné okolnosti rozdělit do následujích vlivu:
a) vnější (povětrnostn! podmínky (''Itálie" kontra "Sibérie'')

b) kvalita soupeřů (mistrovswí kontra vesnický přebor žákri)
c) počet soupeřů
d) výkonnostní rozďly (''rozestupy'' na sousedících místech pořadí mohou být ve vteřinách, ale i v minutách)

Proberme jednotlivé vlivy podrobněji:
ad a) vnější podmínky: Je jasné' že léÁr na soutěá za tš'žkých povětrnostních podmínek je náročnější než na soutěá s dobrými
povětrnostními portmínkami, nehledě na větší riziko rozbití čizttáty modelu. Dosažené časy bývajÍ také podstatÉ horší. Například
při hodnoceď seňá]u automobilových soutěží jsou súanoveny koeficenty, které zúrnují i obtížnost té které soutěže a trasy. ovšem
posoudit vrtkavé povětrnostní porlmínky nějakou ohodnocovací stupnicí je velmi těžké a stanovit je s ročním předstihem dokonce

nemožné. Kolikrát se ani po souěá modeláři neshodnou, byloJi to dneska těžké nebo lehké. Pokud bychom vnější portmínky chtěli

do bodování zahrnovat, musel by asi nastoupit nějďď sbor rozhodčích či co, a to je pro naše účely nepouátelné. Navíc by
bodování nebylo dané předem, ďe určované až po soutěži, na ákladě subjektivních zjištění ovlivnitelných rozhodčí. Měli bychom

se tedy asi spokojit s tím, že podmínky na té které soutěá jsou pro všechny aičastněné stejné a nezapočítávat do celkového

hodnocení dosažené časy, ale doszr:žené pořaď. 
,

ad b) kvalita soupeřů: Bývá většinou těXí vyhrát nad nělcým, kdo umí, než nad někým, kdo drá letaďo poprvé v ruce' ovŠem
jak rozumně hodnotit kvalitu jednotlivých soutěžÍcích a jak ji zahrnovat do bodování, mi není jasné. Navíc ten, kdo létal dobře

včera, nemusí létat dobře i dnes. Většinou se ďe na každé soutěá sejdou soutěácí z celého výkonnostního spektra, tedy od mistru

aŽ po začátečníky a procenfuální zastoupení jednotlivých výkonnostnÍch skupin je přibližně stejné. Dďo by se tedy Íici, žp

zahrneme_li do bodování pďet soutěžících, zahrnujeme do něj zároveň i jejich kvalitu, pÍotožt na více obsazené soutěá je i více

kvalitních soupeřů.

ad c) počet soupeřů: Umístit se dobře mezi více SoutěžÍcími bývá těžší nežmezi malým pďtem soutěácích, bez ohledu na jejich

kvalitu. Na velké soutěži i malá chyba vás odsune daleko od "bedny''. Proto si myslím, že pďet soupeřu by měl být do bodování
zahrnut (vu též bod b), navíc se dá pďet soutěácích docela jednoduchým způsobem spočítat. Měly by se ale asi stanovit

porlmínky' za jalcých se soutěžÍcÍ do celkového pďtu soutěžících zapoěítÁ - například ďespoň jeden platný Start. Jinak by mohlo

dojít k tomu, že se bude pďet soutěžících uměle zvyšovat kvůli zvýŠení možného bodového zisku přihlášením všech znÁmých a

příbuzných. Dále by měla zřejmě být stanovena nějaká maximální hranice počtu soutěžÍcích, nad kterou se již na pďet soutěžících
nebere ohled - to z důvodu, aby jeďná extrémně obsazená soutěž extrémním ziskem bodů zároveň neurčila i celkové pořadí seriálu.

Tím by jednak seriá] ztratil na atraktiviÉ a jednak by mohlo docházet ke spekulacím s pďty Soutěácích.
Vyskyrují se vŠak i nÁzory, že pďet SoutěžÍcích by neměl být započitÁván, protože to suižuje přitažlivost malých soutěŽÍ. PÚ

je to chyba těch, kteří nepřijeli. Jenže: Co když budou dvě soutěže v jednom termínu? Co když si někdo udělá soutěŽ na

tbtbalovém hrišti mezi lesem a rybníkem? Bude opravdu malá učast chybou těch, co nepřijedou? Není malá soutěŽ atraltivní ú
tín, Že mohu získat body s menším úsilím?
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UrČitým kompromisem je ''dvousložkové'' bodové hodnocení - část bodů se odvozuje od pďlu soupeřů a část bodů je pevná,

bez ohiedu na účast.

ad d) výkonnostní rozdíly: Pořadí ve výsledkové listině někdy nevystihuje dostatečně přesně rozdÍly v dosažených výkonech -

někdy je odstup mezi po sobě jdoucími místy několik málo sekund, jindy i několik minut. Měl by být do bodování tedy zahrnut
i čas nalétaný v soutěá, nějalcým zpusobem přepočítaný. Přepočítaný proto, aby vliv rla bodový zisk měly jen rozdíIy mezi
Soutěácími a nikoliv absolutď výše nalétaného času, na kterou může mít podstatný vliv pďasí'

Na druhou stranu není pravidlem. že by se vyskytovďy podstatné rozďly v rozestupech souéŽících u ntzných soutěží. Zkusme

srovnat několik výsledkových tistin a zjistíme, Ťr rczdfily v nalétaných časech jsou poměrně pravidelné: u velkých soutěžÍ malé,
u malých větší. Také je těžké strnovit' co dělat s časy dosaženými v rcz|étÁválÍ. Pokud je zahrneme do bodování, poškozujeme

ty, kterým rozlétávánÍ rlniklo, byř jen o jednu vteřinu; pokud je nezahÍDeme' pak vla.stně všichni "plní" nalétali shodný čas -
znqmelá to snad, žp mezi nimi ag69tl9u být podstatné rozďly?

Srovnání jednotlivých zpusobů bodování

Zde uvedu čtyři bodovací systémy, které se pouávají nebo byly mwženy pro kategorie volného letu. V hodnocení znnmeni[ plus
(+) kladný rys bodovacího systému, mínus (-) z.áporný.

1. Fi*oí bodování - tj. bodování, kdy body jsou přidělovány poďe pevné snrpnice. Napffklad dosavadní bodování Světového

pohánr, kdy bodová stupnice vypadá takto (od 1. do l4.mÍstz):25,2o,l5,l2,Lo,9,E,7,6,5,4,3,2,1.
Hodnocení:
+ splňuje maximála! podmínku jednoduchosti, jednodušší to už snad být nemůŽe.
_ objektivníje pouze v případě, že všech soutěá seriálu se účastní většina soutěácích a soutěž€ mají přibližně stejnou úroveň,

jak je tomu nepř' u Formule 1. Nezahrnuje ádnou ze stanovených porlmínek objektivity.

2. Bodováď navržené a několilcát publikované Jirkou Šimkem, body se přidělujÍ poďe vzorce:

Početbod.=(ffi-ffil *1oo

kde: n-rrmÍstěnísoutěácÍho
Tn - čas soutěácího
Tv - čas víěze

Hodnocení:
- ze všech hodnocených bodováď nejméně splňuje porlmínkujednoduchgsti - bez kalkulďky si body prosě nespďítám (kromě

těch, co lrmí |ggaÍi5us zpaměti).
- nezahrnuje pďet soutěácích, vÍtěz (ze dvou i dvou set souéácÍch) obdrží vždy stejný pďet bodů.
* a zahrnuje výkonnostní rozdíly, ďe jen v tom pffpadě, že se projeví v zÁkJarlnÍ části soutěže a nikoliv v tozlétÁvánÍ.

3. Bodování přijaté pro 0.ročník ČP' podrobnější popis vrz vL g3t4.

Zhruba: - boduje první polovina soutěácích zaokrouhlená na celé niXÍ číslo, maximální pďet bodovaných míst je omezen
rla_20.
- poslerlní bodované místo zísldvá l bod, předposlední 2 body atd. až k prvnítnu místu.
- první ři získávají navíc bonifikaci 15, 10, 5 bodů.

Hodnocení:
+ je jednoduché - kAžlý, ftdg rlmí dělit dvěma a sčÍtat dvouciferná čísla si spďítá body během chvillcy z hlavy. Konsanty

(maximum 20 a bonifikace 15,10,5) jsou snadno zap'metovatelné.
+ zahrnuje počet soupeřu a ároveň omezuje maximálnÍ pďet získaných bodů.
- není určeno, co se myslÍ pojmem pďet soutěácích. Je to počet přihlášených, létajících nebo těch, kteří zaplatili vklad? Tento

nedostatek je ďe lehce odstranitelný pfidáním jednoho paragrafu do pravidel.
+ první místa jsou bonifikována, což zanrčuje, žr ani na velmi slabě obsazených soutěžích nevyjdou první místa úplně zkrátka.
- nezahrnuje výkonnostní rozdíly, coŽ by ale nemělo pffliŠ vadit - viz bod d) poŽadavku na bodování.
- konstanty jsou příliš konstantní - jsou "upečeny" pro pďet soutěžících v kategorii F1A v čR v současné době. Napffklad

pro irategorii FlC a FlB s pnlměrným pďtem Soutěžících 3-5 jsou konstanty stanoveny příliš vysoko a výsledné bodování
se spíš podobá fixnímu bodovánÍ. U kategorií s vyšším pruměrným počtem soutěácích by tomu bylo také tak.
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4. goaovani navrhované autorem čláL:ku pro ČP (nepřijaté). Je velmi podobné předcházejícímu, v podstatě se porrze Sn'ží odstranit
jeho nedostatky' Ú. konstantnost konstant' které jsou zde vypočítávány pro jednotlivé kategorie na ákladě pruměrných účastí na

SoutěžÍch ČP v předch ázejícím roce. Bohužiel se tím na druhou stranu zhorší jednoduchost bodovacího systému. Není to ale tak
tragické' jak to po pwním přečteď paragrafového znění vypadá _ prostě konstantyjsou pro kaŽdou kategorii s rozdílným pďtem
soutěžÍcích jiné' jinak je výpočet bodů stejný. Pokud body nechcete vypočÍtávat, můžete si je přečíst z tabulky. Dá]e uvedu
bodovací Systém tak, jak byl v návrhu pravidel pro Čr a protožeje podobný předchozímu, nebudujej hodnotit.

Bodovací systém
a) Pďet bodů se skládá z:

- bodů pohyblivé srupďce (ocenění počtu soupeřů, první polovina pořaď)
- bodů pevné srupnice (bonifikace pwních čtyř míst)

b) od určité hranice, tzv.limitu, se počet bodů pohyblivé stupnice již nezvyšuje. Limit je určen jako prriměrný pďet soutěácích
Čp oane kategorie v předcházejícím roce, zaokrouhlený na nejbližšÍ desítku. Limity vyhlašuje pro kažÁý rok pro každou kategorii
Rada ČP. Pro prvnÍ rok se limit urěí orlhadem.

c) Body pohyblivé stupnice se určí takto: pďet soutěŽících, kteří mají alespoň jeden platný start, se zaokrouhlí směrem dolů na
sudé číslo. Pokud je získané číslo vyšší než limit, nahradíme jej limitem. Výsledné čÍslo vydělíme dvěma a dostaneme pďet
bodovaných míst' Poslední bodované místo získájeden bod, předposlední dva body, atd ..., první získá pďet bodů rovnající se
pďtu bodovaných míst.

d) Body pevné stupnice (bonifikace) jsou stanoveny pro jednotlivé limity jako součin koeficientu a limitu následujícím zpusobem:
l.místo: 1/3 * limit
2.místo: 1/5 * limit
3.místo: 1/10 * limit
4.místo: l/21 " limit

Výsledky jsou zaolcouhleny Ira celá čÍsla. Bonifikace neď udělena v pffpadě, žs pro přÍslušné umístěnÍ nejsou uděleny body
pohyblivé srupnice (malé pďty soutěžících).
Pro nózornost uvldtm velikosti bonifiI<ncí pro limity 10 až 30:

BONIFIKACE Limit

Umístění 10 20 30 40 50

l.místo 3 7 10 L3 17

2'místo 2 4 6 8 110

3.místo t 2 J 4 5

4.místo 0 I 1 2 2

e) Poďe výše uvedených pravidel jsou sestaveny bodovacÍ tabulky (viz přílohy), přidělování boói se pak děje poměrně
jednoduchým zpusobem.

Příloha: Bodovací tabulky
Pro limit : 10. bonifikace 3.2.1.0

u10u počet soutěácích

DOr. >10 8 6 4 2

I 8 'l 6 5 4

) 6 5 4 3

J. 4 3 )

4. ) 1

5. I
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Pro limit : 20, bonifikace 7,4,2,1

Pro limit : 30, bonifikace 10,6.3,1

"20, počet soutěžlcích

DOr. >20 l8 I6 I4 t2 10 8 6 4 2

I I7 l6 t5 T4 13 T2 l1 l0 9 8

) T3 T2 u l0 9 8 7 6 5

3 l0 9 8 7 6 5 4 3

4. 8
.f

6 5 4 3 2

5. 6 5 4 J 2 I

6. 5 4 5 2 1

'1. 4 J 2 I

8 3 2 I

9. 2 1

10. I

il30r oočet soutěácích

DOr. r30 28 26 24 22 20 18 16 I4 12 10 8 6 4 2

I 25 24 23 22 2T 20 r9 18 I7 I6 15 L4 L3 12 11

2. 20 T9 18 n 16 15 T4 13 t2 11 10 9 8 7

J. I6 15 L4 L3 L2 11 10 9 8 7 6 5 4

4. 13 t2 11 10 9 8 7 6 5 4 J 2

5. 11 10 9 8 7 6 5 4 5 2 1

6. 10 9 8 7 6 5 4 J 2 1

't. 9 8 7 6 5 4 J 2 I

8. 8 7 6 5 4 3 2 I

9. 7 6 5 4 3 2 1

r0. 6 5 4 3 2 1

11 5 4 J 2 I

t2. 4 J 2 1

13. J 2 1

t4- 2 I

15. 1
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Z IIOIIE PAKY

L]'íK Nová ?a<a již po mnoho let pořádá v
dubnu na letišti v Jičíně dvě soutěže. Frvní
začátkem cubna /házedla s ''gumáky'' dříve i
notoráky/. Kolern oolovin cubne pak "Jičín-
skou jarní A1".

cd lcňského roku se tato scutáž létá o
puiovní vázu vónovancu L}!K Nová Faka.

}Ievadilo by ná-n, kcyby se tato soutěž 1é-
tala;ako jeina ze sout-xží českého poháru
A1, kdyby se uskutočnir. Bylo_Ii by potřc-bné'
rczšířili bychcm soutěž o kategorie 3l' P30
i F1.r /pokud by se i tyto kategorie v rárnci
Čr rétaty souěasně/. Ťaké by se tyto kate-
gorie mohly létat v naší první dubnové sou-
tšži. Pokud by sc vše, co jsem uved1, usku-
tečnilo, rádi bychom zachovali tradici' že
naše soutěže jsou všem dostupné. Je to nino
jiné i také tín, že vybírámo vk}ad nraxínálně
do 20,- Kě, ovšen věcné ceny jsou také ''rnír-
né'' ,/sponzory soutěží se nám nedaří získá-
vat i když se dost snažíne/.

Letošní soutěže L}lK Nová Paka:
3.4. - H' FIB' 81' P30, pod1e zájmu možnc

i FlJ _ letiště Jiěín
A1 o putovní vázu LlvÍK - letiště
A3' H - dvojsoutěž s Li\ff Hořice
letišti v líořicích.
bych chtěl čtenařůn VÍ, sdě1it něko-
úvah, které odrážejí nré letité zku-

Již nějakou dobu pozoruji, že kluci z
kroužku mládeže nnají velkou nechuř k úěasti
na soutěžích. Budo to asi vlivern /stáIe
stoupajícín/ televize, videa a dalších atrak-
cí, které odvádějí pozornost od aktivní ěin-
nosti. svůj vliv ale asi ná i zrušení výkon-
nostních tříd i pro mládež. zdá sa mi, že
dříve je získání výkonnostní třídy přece jen
trochu motivovalo. Dnos ani když je zdarma
svezamo autom, nerra;í zá;en. Proto si inys-
1ín, žo není právě dobré rušit rychle vžité
věci /dobře/. Dnes se debatuje o zrušení že-
bříčku, kalencáře soutěží a třeba i dalších
věcí. Mys1ín si, že by to byla chyba.

Kalendář soutěží pos1ouží nrnohýro mode1á_
řům informacerni o vzdálenějších soutěžích,
které lze s';cjit např. s návštěvou příbuz-
ných, s cestou na chalupu' anebo na dovcle-
nou. Loni ;sme sr; dohocili s okoIními kIuby'
že si nemusíme posíIat pozvánky na soutěže,
když je nožné se přihlásit a zapJ.atit vklac
na místě. lJa.č korespondovat, když nedošlo k
ně;aké znéně. i'co má na naši soutěž daloko'
ař si ovšam raiš;i napíše o pczvánku, ab]l
snad nejel zbytečně.

Podcbně nri také nepřekáží Žebi'íček, ani
lr cosavadní podobě. Yšechnc cvšem ;ie vyiep-
šit, např. uvecenín počtu absolvovanj'ch sou-
tčží a. donácích soutěží. Potcm výsleck.y že_
bříšku, Č:ského poháru i }1č5 ;istě poia;í
trenérůn přeh1ed o ncžncs'u:Ch kažcého spor-
t ovce .

iokud se kalendáře scutšží, žebříčk3'
a další věc i pře ži j í , buě zani.sncu sany ne-
bo se ně1y nahradit něčím pro současný stav
v h oc ně; ším.

Spokojený vítěz loňského roěníku o putovní
vázu Liutrl N. Pakp' Lubornír Ch1upáč ze Senril.
Kdo to bude letos? /pozn. ''lL: určitě zaso
Luboš,/

Dalšín problémom je vývoj některých mode-
1ářských kategorií. Docházejí často do pří-
Iiš náročných a přetechnizovaných pccob'
které odrazují hIavně mladší, také a1e star_
ší modeláíe /víz I'lc' c0., dnes i .trIÁ, A1
a da1ší,/. Zbývá máIc kat6gorií, které unož_
ňují s nodelařením nějak zaěít n€bo se k ně-
nu vrátit. Takovou reakcí na tento stav jsou
asi veteránské kategorie. Také asi proto se
uvažuje o prosazení ;uniorských kategorií
FLA' B, C. Tonutc řešení jsem ochot:n fan-
dit. Ale cc my, starci? Neš1o by to t:'ochu
vytřídit' n8 snad tř'eba jen podle věku' ale
odstupňováním téžo katagorie. Snai není zce-
Ia útopická piedstava, že na výsleokovce za
výkonern by se číslicí nebo písmony uvedlo
třeba ''BP'' ,/bez pot1aěování/, "BK" /baz

L7.4. -
15.10. -

"lo ště
Iik ných
še nos ti.

J rct-n
ne
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krouživého vleku,/ apod., když se běžně užívá
zkratka j /junior/, Ž /zau/. ,tyjácř,iIo by to
různé technické stupně téže katsgorie. Každ'ý
by si vybral, nerozšířil by se'počet katego-
rií a téměř nezvýšila administrativa na sou:
iěži. Trochu jinak to řeši1i Ameríěané,
;ostli se dobře panatuji, kteří naoPak kate_
gorii FlÁ pro sebe roz<jělili na ''opšn', a
EAI /Lyžaři běžci také zavedli ,,klásiku'' a
''bruslení"/. Píípadný tenhle náš způsob by
se podobal automobilovýu soutěžím, kde je ce1-
kové pořadí a pořadí podle objemu motoru.

Ai ;= to tak nebo onak, ste;ně by nrě za-
;ínaly názory trEnérů, dalších funkcicnářů
i ostatních modelářů. K<lyž se nán podaří
se někde ve zdraví se;ít, snad se na.jde
chvilka si o tom popovídat.

StáIe mne za"íná, jak se bude n'odelaře_
ní dále vyví;et.

Všem modelářům přeji zcraví, štěstí a
úspěchy v 1etošnín roce.

Vla<iimír Fe jf ar st.

PSAIIO MO 
'JOLilY 

LET
V poslední době jsen s1yše1 několik nářků,

Že nodeláři asi neví kudy kam, žo Svaz nic
nedělá, nebylo školení a po všech pěšinácb je
ticho. Někdo by něI něco dělat. Kdo je ten
n ě k d o ? Volený orgán, tajemník, trenér?
Snad příliš nálo času někoho odvedlo od orga-
nizování nodelařiny ve stylu, na ktorý jsne
neby1i zvyklí. Tedy, když vím co chci, co je
potřeba, podárr ponocnou ruku a Baohé se rnůže
podařit. Řok1 bych, když nějaký orgán nopracu:je, není to jen vinou jednoho čIena' &Ie ce-
lého orgánu.

Může se stát, žo způsob dřívější práce vů-
bec nevyhovuje a proto je nutno hledat něco
nového. Myslírr, ža zákJ;aden je zpracovaný
plán na ěinnost, která bude úěelná a h}avně
nebude potřebovat veIkou adninistrativu a ta-
ké hodně peněz. Co bych asu já udělal - všech-
no zjednodušil a také zprůhlodnil /abych pou_
ži} s1ova souěasných politiků,/a hned bude
mnohýn Iecos méně tajenné. Cesta ovšon jo přes
ně;aký tiskový orgán a ten bohužel nomáme
nebo jsme se s jin1ýrr nedohodli /pro urěitou
část modelářů to může být i ''Volný Letl./.
Druhá věc jsou soutěže 8, zpracování kalendáře.
Je to stálg dost pracné, je velni mnoho scu_
těží, ktoré přinesou dost dosetíkorun, ale
ze sportovního hlediska jsou zanedbatelné.
Mít v kalondáři 2C0 soutěží kanr přijede pár
lidí není právě dost rozumné. Již delší do_
bu urám představu, že méně soutěží, alo na
dokonalých ptochách bude nakonec i Ievnější
pro účastníky a když na takovou soutěž při-
jede ve více kategoriích více node1ářů'
bude to i jejich příjemná společenská akce.
/To, co dělají raciáři, jsou veIkoakce na
několik dní s úěastí rodinných příslušní_
ků, je to co skutečně přijde draho a brzy
unaví. /

.]e nakonsc dobré, že se budo létat ''čes-

ký pohár'i 
' čili urěitj' seriá}. Jeho sou-

ěástí Bá být i jedno kolo pražské ligy' je-
nom novín' co s tak složitým hodno enírr
a proě tolik sout-Eží po ceIé republice?
Ale zkušenosti se nabývají v praxi a tu
budone mít teprve koncen roku.

Na tyto úvahy bych hned navézal na urči-
tou zastara]-ost našich soutěžních řádů.
Život spíše ukazuje na podstatnou odchyl-
ku od FAT /v cizině velni často i na nezi-
národních/, a].'a u nás méně a hlavně pokud
jde o soutěža národního a klubového cba-
rakteru.
Já bych třeba jako praktickou věc rád vi-
dě} na soutěžích kva}ifikaci a finá'le.
Tímto způsobem si mohu opatřit pro nejdů-
ležitější ěást soutěže i kvalitní ěasoně-
řiče. Pro navštívenost soutěže by nohlo
být'dobré' kdyby sponzoři věnovali prostřed-
ky na cgstovné pro úěastníky ,/něco jako
vyplácet costovné/.

Také naprosto zbyteěně a na dlouhou do-
bu nám zmizel-y výkonnostní třídy. Posled-
ní pokus o znovuz&vedení se stal na fede-
rálním školení rozhoděích, ale rozplynul
se v nekonkrétních diskuzích h1avně díky
Slovensku. Udílení třídy nesmí být závis-
1é na velké administrativě mnoha roforen_
tů, ale měl by o ní žádat uchazeě předlo-
ženía dokunentů, je3noduchých a srozumi-
telných. Pak by něl náslecovat zápis do
knihy no<ieiář'ů p.r'vní třídy a předání di-
plonu. Toto se může uoě1at každý rok a
třeba po trojnásobnén zápisu by byt diplcm
zlatý,

Také postrádám spoluprÉ'ci Svazu s vý-
robci modelářských stavobnic. Jeden refe-
rentík by shromáždiI adresy klubů kde je
ještě dnes práce s m1áceží. Výrobce by no-



h} vkládat do stavebnic urěených
sko tento scznan i s upozorněním
urěitých soutěží. Předpokládám'
nohl být i dobrýn sPonzorem.
Tak tohle ve mě vyprovokovaly cĎecné
že nodelářů ubývá a je na Svazu, abJ
lel.

Json z L}tK Praha 4, nonentáIně máne sídIo
v HOBYCENTRU Praha 4 a pro příští rok' aby_
chon pomohli, pořádárre školení rozhodčích pro
volné a RC nodely zaěátken letošního roku

,/s1edujte ka}endář,/. }Ia toto ško}ení bude

nenší příplatek, ze kterého budene hradit
cestovné lektorům. Není špatné, kcyž se pře-
don přih1ásíte, abychon za;istiIo dostateě-
ně ve1kou nístnost.

Nevío, zda se můj příspěvek bude líbit
nebo nebuCe, ale napsal ;sem to tak, jak to
vidím já. A mys1ín při ton, že všem nán jde
o to, aby nás už tolik neubývalo!

Milan Vydra
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pro tuzen-
na rnožnost

že výrobce by

nářky'
něco udě-

Anton ttockicko: PRÍBEIIY vYIIRABANÉ spol BAluovÍctt PILÍN

Príbeh deviaty: MODELARSKA DIPLOMACIA
Stalo sa to v ére krajských a okresných

modelárskych inštruktorov. Na jednon v týcb-
to stupňov riadenia dostal Inštruktoť roz- l

poěet pre ěínnosř. Rozpísaný podía vtedaj-
šej obyěaje na jednotlivé položky. Na vy-
svetlenie nladšín: peniaze ea sngli využiř
len na tú položku, na ktorú boli urěené,
hoci tan nebolí potrebné. PresunúI na inú
položku, kde bol nedostatok peiazí S& !1€8BB-
Ii; nuseli prepacnút bez využitia. Tak v ton
rozpoěte bota i položka 'Palivo". Lenže ako
ju využil, keá ng toritóriu riadenon Inštruk-
torom nebolo potrebné dielne vykurovat. Boli
totiž v pionierskych domoch, šlcolách, inter-'
nátoch a kluboch ba i kasárni, teda v objek-
toch vykurovaných. Ale Inštruktor boI mode_
1ár, okrem vo všetkon vyznal sa naviac i vo
výklade Pravidiel. Rozhodol teda, že "pali-
vo'' je i to, ěo nodelári vpíchujú injekcia_
ni do nádrží nodelov, ěi vtláčajú spotenými
prsta-ui do hliníkových pohárikov zvanýcb
nízkotlaké raketové motory. Nuž teda nakú_
pil. Dokladom nákupu bola faktúra s dvoni
strohými riadkani, v každon položka "pali-
vo _ množstvo _ jednotková ceng - suna''. S
touto faktúrou bolo nutné dostavit sa k úě_
tovníkovi,/hospodárovi, ktorý ju odobril,
prevzal k prep1ateniu, materiál zapísal do
knihy zásob a obratom ruky vydal node}áron
proti podpisu na výdajke. Úradný šimeÍ uot
nakrnený. Zdan}ivo nena problema. Lenže ú-
radník bol zo starej škoty, iste by úspešne
reprozentoval c. I k. byrokraciu na ;ej o-
Iympiáde. Predovšetk;im bol nevyvrátiteÍne
presveděený, že nz každom úradu predlcženon
doklade je chyba - buó z nevzdelanosti pisa_
teíov a prerJkladateÍov, buě z únyslu oklanat
úrad. Preto vždy starostlivo nejakú chybu
hladal a až po joj nájdoní doktad prijal.

Keó chyby nebolo s prijatím dokladu to vy-
zataLo zLe.

Hoei Injtruktor bol úzoměistý chlap a
faktúru by vládal uniesř aj sán, poistil
sa a vzaI so sebou dvoch ěIenov príslušnej
modelárskej rady. šIo toto posolstvo dosf
snutné, vedomé si, že na neson€j faktÍro nie
chyby. I{ič škrtané ěi prepisované, ba ani
omylom nedelné dátun. PredstúpíIí úctivo
prod úradníka, ten vzal najprv ěorvonú ce-
ruzu, poton cioLla<j a študoval ho. l[enašiel
však cbybu aai len na predtlaěi fornulára,
nieto na vyplnoní. Situácia začínala byT
vážnou, keě áradníkovu tvár ožiaril víÍaz-
ne pohídavý úsnev. Zalukal ěervenou ceruzou
po papieri a dobrosrdeěne sa pýta1 našej
deputácio ěi má aspoň základné znalosti o
paIivách. xeó táto diplomaticky n1ěa19' pro-
nechajúc ví{azstvo úradníkovi /a modelárorr
palívo/ t dostalo sa jej pouěenia o palivách
tuhých, kvapalných a plynných, k tomu navrcJ
pár poznánok o nevzdoIanosti a lajdáctve
Íudí na zodpovedných miostach. Poton dosta-
Ii otázku akéžeto palivo tada vo svojej ne-
vodomosti nakúpili. Slušne vysvetlili' že
tuto prosímo kvapa1né, tuto prosínre tuhé _
tuho stískajúc zuby pred sniechom a kolgná
. .. no viete pred ěím.

Oprava červsnou ceruzou, odobrenie faktú,
ry, kniha zásob, výdajka - a podarená delo-
gácía na hranici ponoěenía sa od zacržiava-
ného smiochu trielila preě, aby čím sk6r
dosiahla vzdíalenost z ktorej jej bazuzdný
rehot za úradníkove dvere neprerazí.



2 Scrgci Mďmv RUs 55 Pr,t- 2 EF-
3 Mikhoil Kahkarcv RUS 52 BD- 2 t'T-
4 stcíln RUmPp D 52 vI- L Pz-
5 victorstmov UKR 50 ŤF- 2 L!r-

World Cup results Íor class F'lA
I Pcr Findahl s 60 sH- 1 HL-

sLK 37 v,t-
I I Gcrhard Aringer D 3't pZ-
13 Andru Lcpp EST 35 BC-

2 Bc- 3 A!'í- 8
2TP-3HL-6SR-7
2 TF- { PZ- 4 EF.-L2
3 BC- 4 EP- 6 BD-10
3 PM- 3 AN- 9 VJ-1l
4 TF- 6 Cr- 7 PM-10
4cr-4
3
5 TP-12
5 Hr.- 8 SC-10 PZ-13

3 PT-13
3
5
6

1sc-1BD-1AM-9
2BH-2TF-5SC-5BD-6
2 w- 2 cr- 6 cA-11 BH-12
2BD-3
3TP-{
rt SC- 4 HL- 7 Cr- ?
2 HÍ'- 6 BD-14 Bc_14
4PZ-6
3SH-5EF-8PT-4
5 AN- 7 HL-10 PM-14
3 EF-10 TF-1l BD-13
3 EF-10
3
6 BH-11
4 PZ-10

6 Allard vanWallcnc NL 46 BD-
7 Ju Vwjpka cz 44 BH-
8 Michacl Fonthm cB 40 SR-
9 lvrn Trcgcr SLK 38 BH-
l0 Picrcr de Bmr NL 3't cA-
I I lvan Bczak

sH-
PM-
sH-

BD-

EF-
BD-

13 Marri Lihtamo FN iS HL- 1 AM-
|5 MtsimilianoGobbo I ]4 ŤF- 1 Pz-

World Cup results íor class F1B

3 VladimirFcodorcv Rus 60 HL- 2 SH-4 EugcniusCofalik pL 60 TF- 1 VJ-
5 PimRuytcÍ NL 52 Pr- 1 EF-6 Hakan Brobcrg S 49 pM- 1 BC-
7 BrcrEimar S 49 SC- 2 SR-
8 Andrci Burdov RUS 46 CA- 1 SR-
9 AnrclmoZri NL 45 pM- 2 CA-l0 AlexandcrAndrjukov UKR 43 SR- 1 BC-
I I Mario Lovato

Bc BďcU9

r 40 PT- 2 SC-
12 BcrnhardSautcr D 40 TF- 2 SH-
13 MichaelWoolncr cB 40 sH- 1 pM-
14 Eugenyoorban UKR 38 pz- 1 AN-
15 ViktorRoshonok LA.IV 35 CI- 2 BH-

World Cup results Íor class Fíc
I Claus P Wrchtlcr D 'tO pM- 12 RolfSllblcr D 53 EF.1
3 saafford scÍccn GB 52 sH- 14 HubcnHublcÍ D 50 Pz- 25 AnútaslindncÍ D 50 HL- 26 Kaarb Kuukka EN 45 Au- 1ó RalphCooncy Us 45 cI- 18 Gunoar{grcn S 42 BC- 38 Alain R<iox F 42 cA- 1l0 MÚioRocca I 41 PT- 1
I I Rcinhard Truppc A rl O Í.r- 2
12 TofBoínc N 40 EL- 1
12 PercrNrsh AUS 40 AU- 1
14 Gerhard Aringer D 39 BH- 3l5 Petcr wašon cB 3',t sH- 3

contests included in the F1A/Fí B/FÍ C results
Au AuaEli!í NalioNl. AUs l Jm

I Pcr Skjulstad
2 Bemhard Silz

Ltu
NP
KP
SP
KR
RA

N ?5 BC- 1 HL-
D 55 tyt- L Pz-

FN 27Ftó
v, voot J@Mcmíi.l H
sc sotlí cU, s
AN OlGt Armv Cup UKR
SB Siblu lrBiorEt ROM
Pf Prtro
lc lnl olÚpioship ls
BD Eodcnbd ojp O
EF EiÍclhlrlzJlpřh D
AM AÚm M.r s
cl clliÍmi! lnvi|úis:l Us
SR SlmCup US

BD- 1 TF- 2
PM- 2 PT- 7 BD- 2
PM-3SR-4CA-ll
EF-2PI.5PM-9BD-10
sc- 2 BD- 5 BH- 9
ý,- 2
sR- 2
HL- 3 SC- 4 AM- 6
cI-5PM-8PT-1l
TP- 4 SR-1l
PZ- 5 TF- 5 SR- I
Att- 3
AC- 3
PZ- 4 BD- 4 PM-10 PT-12
cA- 4 PM- 5 SR- 5

HL Ho|id.'mlc N a)Nť
Ac AÚíElh' cltÚP3 AUs 9 

^FSH Sblpflcup cB IOAF
TF ToÍo FDnliďi l l Mr'

I M.,fZ tusolp H 29ky

l0,l0l
lórul
2a JÚl

I Aug
19 AUB
tl  Úg
tt Ase
4 Scp
l7 Scp
2 (tr
t6tu

BH Soh.mbcup CS 4Juo
Ur{ Cslill. L. Mehr Sp T tun
PM hmcw

Contest included in thc FtE rcsults

B 2ó run

9 Alcxandcr Winker o 25 sp- il0 Fnnciszck Kanczok pL 20 LM_ 3 KR_10
l l Karl Aust A 20 Í'Ll- )
I I Gerhard Vikror D 20 RA-

World Cup Íesults Íor class FlE

8 MilanMnvcc sLK 28 wp- l i,li- š š_j-_;

Liptovsky Mikulus
Cluj Napma Cup
Kolibri Pokrl
Spalchingcn
Krynicr
Rrnu u [,oun

SLK 8 Vav
ÍtoM 4 !un'
A ll Auq
D I0 Scn"
PÍ. 1'' Srl-
í'i
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MEZINARODNI SOUTEZ FAI

VOLNE MODETY - F1A, F1B, F1C

SEZ!MOVO USTi
}íodelářský kIub a KIub krrltury v Sezimo-

vě Ústí jsou pořadateli tradiění nezinárod-
ní soutěže seriálu Světový pchár _ jIHočEs-
rf pouÁn 1994. Soutěž "e ioná 3. - 5. ěer-
vna 1994 na 1etišti Všechov.

Proglam:

2.6. - registrace /L8,00 - 20rUO hod./ v ho-
telu Spoleěenský dům v Sez rě Ústí;

3.6. - trénink, rogistrace _ letiště Všechov
soutěž kategoríe FlB' Flc /od L2roo
hod./, zahájení soutěže ;

4.6. - soutěž kategorie FlA /od B,CC hori.,/
banket - vyhl vítězů /od 2o,C0 hod./;

5.6. : rozervní den, odjezd.
Dle programu je registra.ce ve ětvrtek v

hotolu Spoleěenský důn a dále v pátek v prů-
běhu dopoledne na letišti Všechov. Ubytová-
ní zajistí pořadate1 na základě objednávky
v budově sOus - Donově nrládeže v Sezínově
Ústí. Stravování je individuální v prod6j-
nírr stánku na letišti a v místě ubytování.

Podmínkou účasti jo platná licence FAr
na rok L994.

Pořadatelé rrají zájen o ěasoměříěe z
řad ěIenů doprovodu nebo soutěžících, kteří
mají v don soutěže volno ,/bude vyplacena
finanční odměna,/.

Přihlášky s vklady so zasílají do 14.5.
1994 takto:
1 kategorie
junior - 18 let
2 - 3 kategorie
;( přih1ášce zaslané po uzávěrce se účtuje
přirážka 1@,_ Kč' k přihlášce při registra_
cí 5c/".
Pořadatel nebude potvrzovat pří;on přihlá-
šek

Za ubytováaí /obiednávka v DM SďJS,/ je
úětována částka 80'_Kě na osobu a d3n.

0 infornaco a Proposice si pište na
adresu: Vladimír Kubeš

nán. T. Bati 663l}8
]91 02 Sezimovo Ústí IÍ.

8c0'- Kě
400'- Kě

1.000'- Kě



KALENDAR SOUTEZT FAI
AUstÍalian Nationals FlA'FlB'Flc
WORLD CUP EVENT. Conuct: V
Vickcrs, 12 Sluman St, Dcnistonc,
Nsw 2l 14, Aus, tcl{óI z8s8 4917

lríax Mcn lnlcmaÚonal. FlA' FlB.
FIC. \VORLD CI,'P EVENT.
Conrrca: R \urite, 1030 Norumbaga
Drivc, Monrovia, CA 91016. USA.
tcl + I 818 357 Zm1.

Bar Cup FlA. FlB, FIC. WORLD
cUP EvEtIT. contacl: K UndgÍen,
Muonamichcntic 5, 28610 Pori,
Finland, frx +358 19 632 4888.

Holiday on lcc. FlA, FlB. FlC.
WORLD CUP EVENT. Con.tcr: T
Boínc. Jcmbancn 28. 2ÍM,o
Rcinsvoll. Noruay, tcl +47 óó19
7687., oÍ 147 6619 74ó3

Australian FF Championshipc. FlA,
FIB, FIC. WORLD CI,.'P EVENT.
Conocr D Tlomas. 46 Rondclay
Drive. Cstlc Hill. Nsw 2lí'
Australia. tcl 1ól2634 4749.

Stonchcngc Cup. Fld FIB' FlC.
WORLD CUP EVENT. Conract: M
woodhousc. 12 MaÍíon lánc,
Eoton. Norvich. Norfolk NR4 óLZ
tcl 060f 5754.

St Andrc CO2 Eum TrcPhY. FIK
junior. Contacr:.1 Grcgoric, ll rue
Augustc Dollfus' 76ó00 Lc llavrc'
Francq rcl +33 3521 olm.

FlE. 29th: contcsti 30th: WORLD
ctJP EVENT. conlact: Í HoÍcjsi,
Nad Prchradou 15, 321A2 Pkrn,
Czech Rcpublic. tcl +42 l9 352E5.

FIE WORLD CUP N/ENT.
Contact: J Miskovic, Tulska 105'
974 0l Buska BYsric+ Slovak
Rcpublic, fax: +42 E8 42849.

Cmbrai FlA. FlB, FIC WORLD
CUP EVENT. C.onracc M
Drcmicrc, 44 ruc Louisc dc
Bcttignies, 59150 Wanclos'
Fráncc- tcl +33 2o1 5 77 42.

hrszta Cup. FIA FtB' FlC.
wORf-D CUP EvENf. Conracc G
Pinkcrt' Pf.ló. 1625 Budapcí.
Hungary. tcl&fu: +36 ll2 t2l 53

FIA. FTB, FIC WORLD CTJP
EVENT. con.ácr: V Kubas, T.Bati
ó6311 8' 39l 02 Sczimovo Usti. CZ
Novohrad Cup FlA. FlB. FIC
WORLD CUP EVENT. Conuct:
S Hubcn, Malinowkcno 5. 984 0l
Lucencc, Sloval RcPublic.

Napoca Cup FtE WORLD CUP
EVENT. Conua: Fcd.Romana dc
Modclism. Su Vsilc Conta 16'

7ot39 BucáEst Romania. tcl +{0

l3l 20l6o,faxr.40 l3l 20lól

t: 
_ _

I Januuy
Wogga,
Australia

12-13 Rbruary
Taft. Califomie.
USA

ll Mmh
Pori, Finlad

l9-20 MaÍch
Frozcn lale
Mjosa. Noruáy

l4 April
Caowindr+
Australia

2-3 April
Salisbury Plain
UK

3 ÁpÍil
Sr Ardrc dc
lEurc, Francc

29_30 Apňl
Raná B [run'
Czrch Rcpublic

68 May
Brcao,
Slovak Rcpublic

22May
cďnbrai'
Franca

28-29May
Domso4
Hungary

3-5 Junc
Sczimovo Usti,
Czcch Rcpublic

lGl I June
Luccncc.
Slovak Rcpublic

lSl2Jurc
Cluj Napoca
Romuia

I l-12 Juna
Domrc4
Hungary

l8-19 Junc
Hclchtcren,
Bclgium

l8-19 Junc
Orlm, Francc

2ý26lunc
Oona. Spain

l-3 July '
funkaby.
Swcdcn

2-3 luly
Sintra,
Poaugal

&l0July
Gliwicc,Polmd

9- l0 July
Szrntca.
Hungary

30 July-2 Aug
Kicv.
Ukrairc

2-10 August
Kicv, Ulcainc

9-13 August
I(arncnlm,
Auslria

l2-14 AuBust
Sibiu.
Romania

l8-20 August
Thouars, Fmnce

25-28 August
Flcmallc,
Bclgium

2ó-28 August
Egclď
Wolmirslcbcn
Gcrmany

27-28 August
Spitzcrbcrg,
Ausria

24 Scpt
Zulpich,
Germany

9-l I Scptmbcr
Sazcna,
C:cch Rcpublic

lllS Scpt
Vicenza. ltaly

l7 Scplcmbcr
Viccnz:, Italy

lGlS Scp
Jarpas, Swcdcn

l619 Scpt
Carrcnon.
NcwZ:lmd

2G25 Scpt
Slmic,Romia
2&n Scpt
Slanic Pnhoyá'
Romania

8-9 Octobcr
Lost Hills.
USA

I+16 octobď
Obcrtotzau,
Gcrmuy

l5-16 Ocrobcr
sáÍÍamcnlo.
USA

12-13 Nov
Last Hills,
USA

Cavalloni Cup FlK. ConLlct: C
Bcncdck. Pí ló. l0ó5 Budapcst,
Hungary. lcl +36 l22óo 5]l' íJr
+36 I t202 r53.

4lh Pamp! Cup FtA. FlB, FlC,
Flo, FtH. !ťoRt_D cuP EVENT'
Contact C Brccman, hiatcrswcg
3' 3ó2l Rctcm. Bclgium.

l3th IntcmaÚonal lndoor. FlD +

- Bcginncr + FZB. Contrr: J
Dclcroir. 7 oe de Fonccrongc,
450@ Orlas. F. tcl+33 3863 4957

CasÚlla_L:-Mrncln FlA FlB' Flc
WORLD CUP EVENT- Conbcr: F
G Suce ďAlbaocte 5.453fi) ocanr
Spain.rcl +3Á92513(J9:8.

Scania Cup FlA. FlB. FIC
wORl-D CttP EVENT. Conuct L
Hansson, Sigurds3atan 15. 2l5 óó
Malmo, Swcdcn. tcl +4ó 4019 3790

Ibcrico Sintn 94 FlA, FlB. FIC
WORLD CUP EVENT. Conoct: B
Pcrcira. Pr Gomcs tgl. 3_5Ť
Corroios, 2800 Almada" Ponugal.
rcl +351 lLS 37372.

4rh Black Cup. FlG, FlH. FlJ.
FllC Contet S Kubit, ul Rybnicka
84,44-t00 Gliwicc, Poland. tcl +48
3232 187!2, f ax +48 3L3 I 57 4L
Voros Jcno Mcmorial. FIA FlB.
FIC. WORLD CUP EVENT.
conlact: J Pala5ri' Pí 683, ó70l
Szcgcd,Hungary, tcl +36 62476 3O{

Anlonov Cup. FlA. FlB. FIC
WORLD CUP EVENT. Contacc M
Takhatov, Fcd. Acrcmodclling
Spors of Ukraina Indusrrialnaya
27, 25m56 Kicv, Ukrainc, tcl +7

044 44ó515l. fax +7 u4 4883142.

Fl E. 9th: Int.FrcundshaÍscup; l lú:
Hcri Kargl Cup; l3th: WORLD
CLrP EVENT. Contacc F Schobcl,
Muiazcllcr Slnssc 3, 3200 Obcr-
Grafcndorf, A, tcl 143 27 47 2312.

Sibiu Cup. FlA, FlB. FlC.
WORLD CIJP EVENT. Qonacc
Fcd.Romana dc ModelisÉr (scc
cntry lG12 Junc Fl E for addrcss).

Poitou. FlA, FlB. FlC, FlG, FlH,
FIJ, WORLD CUP EVENT.
Contact:Acromodclismc Thoumais
rue Dcnfcrt Rochcrcau. 791@
Thouars. Francc. tel +33 4966 6107.

lSth Intcmadonal Indoor. Contact:
F van Hauwcan. Grand Plrcc I, Btc
52" 4{00 Flcmallc, Bclgium.

Borlcnland Cup FlA, FlB, FIC
WORLD CUP EVENT. Contrct: E
l{crzog. Ám Muhlcnholz lo,39135
Egcln. D. lcl +49 0392ó8 3l 033'

3rd Intcmctional CO2 Fl IC
contact E Kňll, Julius Rab s(Í l0'
3425 tangcnlcbarn , A,..1 t43 2n2
2972, fax +{3 2272 29-124.

25th EiÍcl Pokrl Zulpich. FlA.
FIB, FIC WORIj CUP EVENT.
Contact: A Bungart. Monrchaua
Slr 5l, 53879 Euskircha,
Gcmmy. tcl +.49 (n251 14405
(oÍlicc). +49 0225l 59278 (hom).

FIA. FIB. FIC WORLD CI.'P
EVENT. Contacl: J Kaline
Tasovska 365. l55OO hahn 5.
Cah Rcpublic, tcl +42Z3Ol 6537.

Eurcpean Championships FlE.
{ FíÉ )uriov

FlE World Cup. Contxt: R saíďi.
Via Costa 22, 3@ 30 Fm
Viccntino. Viccna. Italy, lcl +39
u5 897359.

Aulumn Max. FIA FlB, FlC.
WORLD CUP EVENT. Contac H
HaÍhann. Mannlund+ orslca.
53l 97 Lidkoping, swcdo. tcl +.ló
5lO 1224E, tax t46 5lO 66967-

Pacific FF Champs FIA FlB, FIC
WORLD CUP EVENT. Conue R
Bain. 3 Grassy Downs Placa,
Hamilton, NZ tcl +ó4 73o8TI40.

Jndoor Wortd Championships FlD.

FlD opcn lntcmaúonď. Contrt
Fcd.Romana de Modclism. (scc
cntry lO-12 Junc Fl E for addrcss).

20th California Invihriooal. FIA
FlB. FtQ. Contaa: J Uvmo.
l32l2 Iákc ' 

sl'É€t'. las Angclcs.
cd900ó6'USA'tcl +l 3l0 391598ó

FrE- WO.Rrp .C[JP EVENT.
Contact o Kqulcr. schulstÍas* 42.
95145 Obcrkoelu. D, tcl +49

D?68 r6s4

Siěna Cup' FlA' FlB' Flc' FlG'
FIH; FtJ:.WORLD CUP EVENT-
Conuct: K olivcl. 2213 EJ c.io
Circle, Randho Cordova. Califomia.
uSA,rcl i|91636320t?.
Jim Pattcrson Challcngc FlA, FlB.
FlC, FlO. FlH, FlJ. Contact W
Hartill' 33l3 FairÍicl4 Palmda|c.
cA 93550. UsA tct+l 8o52ú2546

Slovo závérem
Vrížení a nilí příznivci volného a Volného letu,

tentokrát využíván /poptvé/ závěrečného s1ova k tomu, abych s€ omluvil všen těm, kteří
mě posIa}, materiáIy /a bylo jich hodně/ ke zveřejnění ve W a v prvním čísIe ne;sou. l{ěI
jsem nelehkou úlohu výběru. Nakonec json pro ě. 1 vybra} ty uratoriáIy, které v dalšícb by
ztratiIy aktuálnost. 0statní zvařejním příště.

A ještě jedna důležitá záIožitost. V 1odnu ve zdraví oslavil ''padosátku" známý havířov-
ský modelář V á c I a v P o p o v í ě. Vaškovi, Ivanovi Hořojšínu i dalším nejnenova-
n1im jubilantůn b1ahopřeji a přeji bodně zdraví' spokojenosti a ty nej).epšj' 'r:lné loty.ta(h b-k

FREE FLIGHT

WOBLD CUP

Junior World Championships and
iluropcan Ctam pions hi ps. F I A./B/
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veřeiná obchodní společnost
METATURGICKY TECHHICKO OBCIIODNI SERVI5

Poděbradoua 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5

Far: 0455 43 895


