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.j.Urbánek

.l. šiurek

J.Urbánek
- x.J . Ď]-meK

L.Valčík
M.Zlesák
Ing. I.Hořejší
P. Pe tr oušek

TIÍERMIKSENs

HrnÁoÓ

I ng, P. Nosko

THERUIKSENSE

Vol Libre
Vol Libre

L.Valěík
L.Valěík
B.Beran

A.Hockicko

J. 0re1

J. 0re1

Ing.P.Nosko

Do čÍsLÁ pŘrspfi'r:

Jaroslav Urbának
V lipinách 8c0
530 03 Pardubice

-. v r t'. -
J rr]. S].mek
Selskó 19
Libereo 19

Lubonír VaIěík
Dukelská 318
562 ac Ústí nad Or1.

Ing.Ivan Hořejší
Nad přehradou 15
312 }6 Plzeň
Petr Petroušek
alte Landstrasse 97
CH-8804 Au
švýcarsko

fng.Peter Nosko
Nábrežie L686/Lo
03t cl L.L{ikuláš
Bohumil Beran
Kvapilova 140
284 cI L.Míkuláš
Anton Hockicko
P.0.Box 39
053 04 Spiš.Podhradie
Jaronír 0re1
Novoveská 170
686 04 Kunovice

Obsah, do Volného letu přispěli
čut'tos - čltoe:'l
český pohár FIA' F'lts' FIc
I1T. MS leteckýcb mode1ů FIE _ Po1sko

Mistrovství čn ÁI' Bl - Nordix Cup Opon

Žebříčgk nejlepších sportovců
l,íistrovství čn FtA' F1B' Flc
A.Crisp: Jak létat F1Á ve velkém větru
Elektronický ěasovaě

Model samokřídla FIA,/B S. Guzika
Model FIA "CD-14" Dmitri Grigor;eva
Ze Slovenska

Model FlC "GA!tsRINUS 92 H. Seeliga
Model kategorib FIJ
Model CACUTCHOUC LIBRE L.Tracheze
Létejte C0,

"EUB0-TRoPiÍr''
Pravidla C02 - FlK
rV. roěník Menorial Ing. J. Studniřky
Pokojový model na notor C0,
ModeI C).,/FLR Rainera Gaggla,
Príbohy vyhrabané spod baIsových pilín
/príbeh štvrtý a píatý/

',,Mistrovství čn - žáci
Mistrovství Moravy a Slezska
Z donácícb soutěží
II. fnternational conpetition of free
flight models ilBlack cuprr

Světový pohár FIE
Ze soutěžÍ World Cup

Nasbíráno na IetiĚti
S1ovo závěren

Žilettové llilky ZONA z USA

Modelářský bazar AVANTI

o
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čnSKoMoRAVsxÝ MoonlÁŘsxÝ SVAZ
ČlsrouonnvsnÍ rlul l.,lmcrÝcn uonnmn[t

Připonínárne zájencům o zaiazení do že-
bříčku za rok 1993' aby zaslali tři nej-
1epší výsledky' případně daIší výkony na
adrosu příslušného trenéra /A'ntonín Tva-
růžka' Severní VII/5L2' 14t @ Praha 4;
.Iaroslav Urbánek' V lipinách 8CO, 

'30 
03

Pardubice,/ do 15.11.1993. Zapoěítávají
se výslodky dosažené na soutěžich
ných v kalencáři soutěží v ČR pro
1993.

K výsledku je potřebné uvést _

uvede-
rok

jméno,

Pod vedenín Jirky Šimta se sešel u pří-
ležitosti soutěže ''Jihoěeská v&za" na Vše+'
chově v druhé po1ovině letošního srpna.
realizační tym nultého ročníku českého po_
háru pro kategorie F1A' F}B a FlC v roce
1994. péto nefornální schůzky se zúěástnili
prakticky všichni zástupci jednotlivých
regionů čech a Moravy. Byly zde prohovoře-
ny otázky organízacé cyklu soutěží české-
ho poháru a dáIe způsob hodnocení jedno-
tlivých soutěžích tak, aby bylo dosaženo
co nožná nejoběktivnějšího stavu.

V nultén roěníku chce rea1izaéní tým dát
příležitost všen pořadatelůn' kteří budou
nít zájen jednu pohárovou soutěž uspořádat.
Kroně několika pocnínek, bude pořadateli
dána co největší vo1nost ve způsobu orga-
nizace soutěže. Doporuěené podmínky mají
sloužit pouze jako urěité vodítko a pořa-
datel nenusí brát na ně ohled.
Závazné podmínky soutěží Českého poháru:

1. Soutěžníni kategoriemi jsou kategorie
FlÁ' F1B a F1C.
Raždý klub nůže uspořádat pouze jednu
soutěž Ceského pobríru v danén fooo.
K soutěži nusí být připuštěn každý' kdo
se přihlásí a zaplatí vkIad v termínu
uvedenén v propozicích.
Nejpozdějí do třech týdnů po soutěži
vydá výslodkovou listinu a jednu její
kopii zašle na adresu koordínátora
soutěží, ktorá bude později upřesněna.
Za každého soutěžícího, který bude u-
veden ve výsledkové listině, zaplatí
pořadatel pop1atek 2r- Kčs a co1ou

novou liconci, ěís1o soutěže, věkovou kate_
gorii a u F]-A' FlB a FIC přepoěot na 1260
vteřin. výkony do žebříěku lze zpracovaž
jako kolektivní za klub ěi jinou skupinu
mode1ářů.

Věkové kategorie:

2.

3.

4.

3

zacL
ijUnlOf J.

s en1 0r1

narození L979 a n1adší
nar. 1975 až l.978 věetně
nar. 1974 a dříve

částku poukáže na adrgsu, která bude taktéž
upřesněna později. Tato vybran: ěástka bude
sloužit k pokrytí nákladů spojených s orga-
nízací českého poháru, popřípadě k ruíkupu
cen pro víté.ze Ceského poháru ,/obdobně pla-
tí urěitou ěástku za soutěž pořadatalé:sou-
těží Světového poháru/.

Doporuěené podmínky:

1. Soutěž bude uspořádána podle platných
pravidel FAI.

2. Soutěž se bude létat na sedm startů.
3. Jodnotlivá ko1a budou otrezena.
4. Lelový ěas ši nóhou soutěžígí něřit

navzájem. Pro rychlejší spád soutěže by
však ĚyIo vhodné zajistit a}espoň něko-
lik ěasorrěřiěů.

!. Doporuěený vklad na soutěže českého po-
háru je 40'- Kě.

6. |Jzávěrka přihlášek by rrěla být maxinríl-
ně 14 dní před soutěží.

7. Zněny ternínu soutěže musí být věas oz-
náneny všen zájemcům ěi již příh1áše-
ným.

Případné připomínky k prob1enatice cy-
klu soutěží českého poháru v roce 1994 za-
sílojto. na adresu;

z.Jiří Sínek
Se1ská 19
460 C} Liberec 12

Další infornace k přípravě nultého roě-
níku českého poháru v roce 1994, o způrobu
přidělování bodů za unístění přineseno v
příštích ěíslech Volného letu.

- rok
- rok
- rok

čnsKÝ PoHÁR F1A' F1B, Flc

5.
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Irr. Ms LETECKÝCH MoDELŮ F]- - PoLsKo
MistrovstvÍ světa světa, doplněné soutěŽí l{orld Cup, se konalo od'28. 9. do 3. .10. v poJ_ských Iázních Krynica. Reprezeňtační druŽstvoČeské republiky tvořiti J. Trnka, R. Musil ; I. Crha, ved'oucímdruŽstva byl J. Urbánek.
Prezence Se uskutečni]-a. v úterý večer v hotelu Pegaz. - V tomtohotelu jsrne byli ubytováni, zde jsme se stravova]-i. uóderní hoteIpůsobil přÍjemně. To jsme ještě neÉušili, že počátek topné sezóny zd'e

l9lÍ určen průměrnou denní teplotou, ale datám ]-eŽícím da1eko za 1.rrlnem. . .

Středa 29- září byla vyhrazena pro trénink. Pod1e úternÍ informaceředitele mistrovství p. Járonczyka Ly měI |!deseti1"i1i'' vítr určit jako
nrÍsto létání kopec č. 1. příróda vBak ve středu róznoáia ň"--="á* -rnÍsto létánÍ kopec č. 2. NěkolikíIa stačiIo k odzkoušenÍ nastavenÍ

vzduchu v údo1í pod kopcem.tnÍch druŽstev otázku, co j'e to zava absence pří veškeré čj-nnosti
i obtíŽemi. Tréninku se zúčastni]-ioba soutěŽící pro World Cup: J. Mach a J. BlaŽek. J. Mach zaletěl časdne, 15 uletěných minut byIo dáno, jak se u něho stává tradicÍ??'špatnou spoluprací s časovaóern.

VečernÍ rozprava vedoucÍch druŽstev s vedením soutěŽe a Spřinesla upřesněnÍ způsobu létánÍ. lury
PrvnÍ ko1o Ms začalo ve čtvrtek od 9oo hodin za větru 4 až 6 m/s.Jako prvnÍ odstartoval z našich R. Musil a zaletěl spoJ-ehlivé maximum300 Sec' J- Trnkovi se )iŽ tolik nedařilo, model' zaletěI na levoustranu kopce a výsledný čaš byl L72 sec. r. Crha zapsal také maxinum.V druhém kote zaletěli maximuň všichni reprezentanli. Výsledky těchtodvou kol zajistily dobrou výchozÍ pozici p'" n"Je družstvo. ostatnÍtýmy se s nárazovým větrern prorněnlvětšÍch ztrát. R. Musil oatetatpostoupil tak do rozlétávání. ToIvanovi nevyšlo to, co patřÍ k .']

couvání ' Modelu chyběIo šnad 20 9', bočnÍ vÍtr jej zanesl na pravoustranu kopce nad údolÍ, kde foukaló zleva. Výsledkem byl čas 279 sec.a 4' mÍsto v celkové klasifikaci. J. Trnka měI kriticke třetÍ ko1o. Vtěl v časové tísni Lg6 Sec. Veět rnaximum a tak jsme náskok v

:;i.:=5Í'':n"*á5Í,3'=I"'3"íl3:i
kolo. V prvním í druhém kolo, ZQsnÍŽených startovišt, za]-ét]i všichni tři moaótari- 'uiiňl;'^ř; .i"ř.l.Na třetÍ kolo se startovnÍ čára posunula opět aoi'i. Vítr s e téměřuklidnil' Jako první odstartoval švycar Arbógast, po nem reprezentantSRN Schmidt j"\o poslední R. Musil . É;ili -l.i=tar mode]- H.Schmidta (na ,=!|:*:]l po něm krátce švýcarský model a my jsme se uŽmoh]_i radovatl Čas 22g šec. za jistil pro ó;;k;ů f"p"uuxu druhou :latounredaili. Ruda Musil se sta] ništrem =iretutV soutěŽi juniorů zvíLězíI madarský reprezentant P. Hegedus adruŽstvo sRN.
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Do soutěŽe ÝVorld Cup, která se léta]-a v
soutěŽícÍch. Výše startovného 50,- USD se zahrnutou vstupenkou na
banket - nás přiměIa překládat jméno Jaronczyk jako LoupeŽník. Změněný
směr větru umoŽnil soutěŽícím seznáruit se S kopcem č. 1. Vítr o sÍle 6
aŽ 9 n/sec prověřil důkIadně pole soutěŽÍcÍch. H. Schubert potvrdiJ-,
Že 1etošnÍ sezóna j"j zastihla v dobré formě a zviEézíL s plným
výkonem 500 bodů. Pěkné druhé mÍsto obsadi1 J. Mach.' A to se ještě
různÍ názory na správnost zrněřenÍ délky letu v 2. kole....

RezervnÍ den MS, sobota, byIa vyuŽita k výletu do leteckého muzea v
Krakowě a do solného dolu 've 'Wieličce. Při večernÍm slavnostňírn
zakončení MS jsme sí s radostí dvakráť poslechli naši h1rmnu. Zároveň
jsme si uvědomili , že obhajoba za dva'roky bude veImi těŽká.

3..J W |=tR l- r:. A E F!í |=l rýl':' f) EL-t- I N|:i |=:r-{ A lYlP I ctNl Ě H T F.F=
foř st-|:)F'E =il-JARINtl= 

..=.t-rD.ERs 
':LAss F _ 1 _ E

PCILAND-KRYNICA'93

pátekr S€ přihlásilo 58

Jaroslav Urbánek
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iI. ňisrovsuvl CB v lat,egorttch Al a Bl uspofádal ve
dnech ]. aŽ 5. zař1 LeLeckooodelářslý ()lt hlub liberec
na teLišl,i iloáhovtce u iltrichova ilradrŠLé,
Sponzoret souLěŽe byia Íirra ilOnDlx Liberec, dÍ}y

Itere rohl potadatei uhradit obhdjc0n titu]ů tejich
rrálla,jy na soutěž.
Z pnvodně přihlášených 64 lll a 12 81 se } soutěži

,Jostavllo 59 soutáŽÍcich v Al a l0 soulěŽÍclch
a iaL. Bl -

!-o st:brlLní Prezentaci byIo v i ' rlli horÍ zahá jeno ld!ánÍ '
SoLiolnt dc,Rolgd'1 

'',,'' 
srruttiŽtctn Plálo. Bylo sice

zaLaŽeno, ale vál Pouze slabý vrlr a hlavně nePršelo.
Při hodinovdn hole a neonezenen PracovnÍn Čase rěli
soui'éžÍeÍ dostateÍ čaeu na to, aby ronli odletnout
íl1'.ct il poločase soUtěŽe, t, j, po Pét'i startech, bylo
v iaie9ilrii Al ieste patnáct sotltdŽicÍch 8 Plrlý0 počte/
vLefiir.
ia zrcátiu tiesí,éno io1a nastal o[iral v PocasÍ.

iř;tráílv. itere dc'Prisud obchá;{ily jeLišLé v uctivé
.;zrjalenc,st'i ' se tlřesunul1l i na,l itLiště a z;čaly
znePÍÍjenňouat soulÉŽ1c1n a časonAřič0n Živo|, Ty byly
i priťinou jedinéhr'l, i idyž neoiiciá]ního, protestu
v PrůL'ěhu soulěže,
řároťr'DEt p,rclnÍnel se olaDŽitě začala projevovat i ve

výslerjtové iisiiné a ptrčeL jegté pln:ý[n sou|ěŽicich Ee
r,eusLále zmenšovaL Do desá[ého ioia vsluPovali s plnýr
Pocttn vteřin už pouze ova, lrichal PÁil z'e.\-|ralonic
a 'ýo.ita ZIhÁ z Hranic. Ani iednonu ge vÉal lt(| vteřin
,:Ž odlelěL nepodatilri, Á tai se na prvni risto dostal
Jir}a rÁHLovsrý ze Senil, llerg lěl z ospého hola
ztrátu pět'i v|elin. tJejlepšÍn Íálen v ha|egorii Al byl
na sedrnáctť'r nístá BoberL PtEsilÍK z LltK Írenštát p.l,
Ú tateg,:,rri Bl st na Prvni! Disté unisti] Kare] BEIEK

e lH 0strava.
Ío ulončen1 soul'ěÍe, jeóLě pťeo vyhláŠcnÍp nejlepÚÍch,

uv1 Pro vÍtéze a rle]lePšÍho žlria plipraven vyh1idhový
lel v L 2Ú0 nad če:riyn ráier.

l; záučr hych clrLél vyjidřit porjetováni Jirné l|i0BDIX
z ii*rtc, iterá oorta.la cen}, Prrj ul |.Érle -i rlirratJi'l a značnott
j:st- ir;'l.Iarjň tla tulo sr-rttltjŽ. ýlddi'0lru rlilK(lVI za
:l,r;ci'''ánl vysii,1lu. inI tvnuůžxtlvi 7,a Johle,j rrad

'1fu!r!ovárl{. sPort rrvn j ci re,iu l1 ' ť lPllÓÚ AsLc !lnichovo
al=rjrši'É za' PoshytnL,t.Í zázenri a zatis{,Ént obťerstvení,
;3ir tast'rěřič0r z4 )e1ich llPf'i{ r3ílil(,SL a vyLl.valoat
i-J ilevlldnén PoČasl a nalonec i ,;l3em soutéŽícjn za
i.j!'n sPortoVn1 vylonv, iie vŠr:iilt se Léštn na setirání
při něfLer+ dalši'lici rlašelio iirrllil

MlsTRoVsTVí česré R€PUBLIHY

fieREiX C40Sr*
kategorie

ffl, Bl

I/YSIXDI(I : lral. Al

l iiÁgr.ovsxÝ J, Serily ll95; 2.t]lBEll L' Hořice ll8i; j,
ins.FOE}íAil ň, Liberec ll78; 4.ÍÁil i, SLrahonice l17l;
5. t]itUPÁč L. Seeiiy lli0;. ó. l((lsAň ň. Hr, Kralovó llt!5;
7.JIňIilEc lí. llolýóov ll54; 8.BELAs K, ňl.BolesIav ll5Ú
9.BEzB ň. ilr.Králove 1l45; lÚ.HADBB0LEc ň. IIBEBEC 1l{Z
lI, l(LIňA tr. Boudrrice lt35; l2.sIt0tti t, ptaey ltsS; 13,
ZihA v. Hranice ll33; l{'ňuctr..-iiAťA! J. 0Iorouc ll3Z;
l5' ttudr, ttÁ,:ur n. ťlleb llZ8; l{' oilljaAšíK ň, Frenštátpl !'tlZ3; 

l7. Pt[sÍÍK [. lrenótatplÍ tll9; i8' Pflol(OP J. llr
i(rálové lll9; ]9,lAUs,t_, Stralonice ll17; 20'ing.
ňAtTÍNEK L, l1l7; zt.snítrE ,l tiÍouany lll6; zz.čír
0ldřich LiIovel ttl5; .;l, i)l0BIsZ li' sia1ice tIl3; 2a
l/olDÁil J, Hranice 1lll; 25. iÁUS [. Slra}onice ll02;
20.liOsEl( A, Ostrava t09l; J7 trÍiiBI5z L. SÍ1lÍce l088;
;8.PA[rEL 0, Jesenice lu7i; Ž9,Ít(lnyilA }l. JičÍn l06Z;
jÚ LEFFI''xR ň, PrachaLice lil5ii; jl.nítvÁrrrr V' BÍlioa
l05l; j3.sTíR[i( h. CHocln l[1íu; j] i(BIyÁíjIi( tl, Biiina
l'Ů j0; ]{. PLE;ilíii i. irenŠLáL,.i R l035; j5.liAl,l j
Slrahc.'nice l035; 3b ll'ÍltAZAl, ň 0lorouc 10.lj; 37, K0llÁÍ
L Běl ápi l} 9''"9; ]8' L0tili][ I|, ir.achaLíce 99ůi 3iJ
'ilAiřJi(A lt. Ctloceň i?i; ,l0'v.lrňÍH 0. CHoceň 97b; 4l.
51ABťí t, CHoceiÍ lú5; {;. liAv[t,iiA Z, 0lonouc 960; 4j
ins ilnrisr ň' [opio]no 9|,,'; 4,1 l(ljAPil" l,' íl, BoleglaV
95l ; {5. sLAi{IiltlyÁ t, ťHot:eri g.lri; 4ú ' KÚsIELilÍK rl.

Lil,r>vel 944; 4i.SLAtiINl J' Clloceň :l4Ú; {t,štšnn u.

LiLovel 938; ,19.štrrrr l. Ltberec 907; 50,KAUFllEl v. ltl'
Boleslav 8t'2; 5t'ZAJÍc T !r'ana{ U40; 52, BEEt]i( J.
0strava 822; 5J.HirBÁč[[ h. liranrce 8l9; 5q'Jnlů ;.
Lilerec 7b4; 55' B[lrrlÁň L, H,branÍlá 72j; 56.ňALÍ j'
Bé]áP/B 7t8; 57.ZAJíc F i(irPrdIntr 593; 58 fiHÁI P

i(oplrilno 55l; sg.uÍčÁri ň, Ů$LraVě J52

tai. $l

l.Bi;ÍEl( K (tn|rava 'l70; 2,PÁť ň i]|rahr',nice 97j;
J, EEflEK j. l)slraua 94;; 1 Z;iULEÍ i, Frenšta|. l/l| 907;
ii, ins' DBilEC J Praha4 E88; ú .íIiliilul( u, h1 B0L[stA.í 7ij4
7lALčÍl( t Ústt n.0. ó8i,r; d slAi{ll,lA J, CHoceň óll;
ý,lAšKň Z. FrenŠtaI plB 58ó; tÚ.ř1ncilÁčEK tr. LanFlroun
.{41.

Jiii iiilt[lí iecjiIe1 soui'.ijže,
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MTSTRoVSTVÍ čn F1ABC

ZEBRTCK HLTLEPSICH SPORTOVCII
je správné hoinotit nej1epšího spor-

'.ovcs dle nej1epších dosažených ěasů,
kcyž pravidla povo]'ují při nepřízni po-
časí krátit naxinun letu a neprovádí se
přep oěst?

Nebudo 1epší hodnotit nej1epší spor_
:ovce podlo umístění vo výsleckové 1is-
'"ině v závislosti na poětu startujících?
;e to otázka stanovení počtu bodů za u-
r,ístění a v každérr případě bude elimino-

Letošní další význanný svátek volného
]eiu - 1. Mistrovství české republiky vol-
r'ých node1ů katcgorií FlÁ, ts' c _ ušpořá-
ca]' zkuše!Ý organizátorský tým mode1ářů ze
Sez j-nova Ústí. Ve dnech 17. a 18. září se
1éta1o na tradiční všechovské p1cše.

Crganizace mistrovství dozna1a oproti
=inulým 1etům řady zrrěn. Prezentace s8 us-
]<utečnila. v pátek I7.9. již od 11 hodinpříno na letišti a v1astní mistrovství by_
1o zahájeno před druhou hodinou odpoledni.
To proto, že soutěž větroňů FIA se létala

Lubomír Va}čík

létaly svoji soutěž až oč, sobotního rána
na 7 koI.

Páteční poěasí řádně prověři1o startov-ní pole soutěžících v katogorii FM; váI
žotíž při po1ojasném počasi si1ný .;'ihozá-padní vítr rychlostí 6 - 8 m/s, v nárazech
o něco více . R'oprezentanti, k:'omě '' otr1é-
ho'' Iionzy Vose;pky, v prvních čtyřech ko-
lech ns1étali, protože nechtě1i riskovat

ván v1iv nepřízně počasí.
Pokud vín, tak na tomto problénu pra-

, . x,cují pánové Šimek z Liberce a }Iekovář z

Kotína a Beran z Kutné Hory. Doufejne' že
cÍo novou sezonu da;í o sobě věcět a hlav-
ne r'á= prostřednictvín ''VoIného letu''
seznámí s ;ednoduchým a spravedlivě;šín
hodnocenín. Už se těšíne.
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jeoiny scurěŽící - zkušeny Ing. Antcnín
Š inerda z Chlunc e r:ad cic1inoU l crui:;i Skcn-
ěr.1 Evžen Fo}'rarczni/ z !íaví ova s3 ztrátcu
v o č tvrt én kole a +' e tí li ]"ad inír Kube š n]..
s g ztrátou ve dvou ko1e ch. Ne;lepšín ;unic-
ron byl Jarcnír Orel t i vte iny p ed iaké
kunov ickyn:, PavLen Fe; terr a Rad irne m ijanáč-
ken z Teplic.

}ťejrnéně poěetně byla z&stoupona kate8o-
rie rnotorovych nodelri FlC. T:-tul v této ka-
tegcrii vybojcval v rczlétávání .Ii í loio-
žr-L z Cs travy p e c Vác laven Faikenn ?.,e S tra-
kcnic. T 'e tí, dlouhá téta spoleh}ivě iéta-
;ící, skončil pražsky Čeaca Pátgk. V soutě-
ží 1é tali p ouz 3 dva 

'uni 
o i - os travští

.,'aronír Berek a l'{arek SchuLz. v tomto po a-
dí se také urrís tí1i.

}{a letošním }íis^,,rJYs';ví čn se sešel počat-
ny sportovní pe loion ' ktery ěíta1 lti s outě-
žících /85 FlA, 18 F1B a E FLC/. Ubytcvání
pro většinu soutěžícícb i členri doprovoiu
zaiistil po acatel 7,a p irrě enou cenu v ťlo-
vě adaptovanérn intornátu strojírenského
uč iriště v Sez inově Ústí. Tan byla zs- jiště-
na i strava a uskutočnilo s3 zde i vyhláše-
ní vys 1e ckii .

Mistrovství se pooa ilo t Z& ccŽ pat í dík
i po adate hin.

Mi lan Zlesák-' r ípadné rolb ití č i j iné nep í j emné po_
ško zení nodel p ed blí žícín se h{S v UsA.
-étali až poslední páteční kolo, kdy doš-
]. c k ro lat ivnínu uklidnění větf U o

j p es tyto povětrnostní pocmínky,P ines1
páteční soutěžní cen vce1ku dcbré sporto-
'rní vykony - osm soutéž,ících nálétalo pět
laxín a ada da1š ích nrěIa minirná}ní ztrá -
'-'J. To sliboval o pro zbyvající kola tuh;
s3ortovní boj o netu nejvyšší.

Na konci sportovního klání soutěže vě-
:rc ,i FLd zbyli pouze dva soutěžící s pl-
r,';fo počtern nalétanych vte in - sernilsk;i
"-- í Náhlovsky a nes tárnouc í Jos oť Gablas
7.e ZLí[&l kterérnu se v Sezirnově Ústí či
]ábo o dIouhá 1éta da í. Ve dvou rozlétá-
vacích kolech nakonec zvítězi1 Jirka Ná_
l1ovsk;i, kter dokáza)- dob g využít schop-
nc,-"tí svych modo1'i.

v juniorech bylo po adí na prvních
: ech nístech odstup ováno po dessti vtg-
:: nách - zvít ě z il Jan Gašpar Z E'oudni ce
;:=: tsohuslavem Ryzem z, Chocně a Laiisla-
',:3Ť ](crnhiiforem Z,]ind ichova líraccg'

'Í katogorii FlB nebyl s oubo j o ti tu1
--ak iramatick;i; so dm maxin nalétal ;ako
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2 25 Gablas Joscf

3 30 ?áciav Lcv

{ {9 Cblupác LubolÍr

5 19 Polotn Jiní '

5 5{ Stloutal pavel

7 80 Silel JirÍ

a 48 Crha lvan

3 1? Siroi luborÍr

!t 33 los larel

ii {3 Sritta Jaroslav

1.2 LZ luiich lvo

lJ 05 }udáčel Zdeuél

i{ 03 ÍrepeS lrantisel

:: 7{ 0rbánel Jaroglav

'", l{ iiÍaa Bohurii

:; 0 Battipán Pave1

'.? 3{ Proles Jarorír

ir 29 Vosejpka Jan

Drobisz líilan

GaSpar Jan

líIsTRosTvl cEsil R[pUB!IIT tIIícItcB loDEui0
Sezirovo 0atÍ Il. 17. - lg. látÍ lgg3

uT3c0ntí ítl.

180 180 180 r80 r80 180 t80ZlÍu tsO l8o l8o l80 l80 t80 t80
t80 180 t80 180 t80 t80 t8oCheb tBO tT6 tBO tBO tBO tBO lB0
180 180 tBo 180 180 180 180Seriir tSO t80 tEO tBO t8(l tEO lB0
t80 180 160 r80 t75 t8o 180

JÍntir. Eradec t80 lEO t80 l8o t80 tEO l80
180 t80 180 t80 t8o t8o t62Zábteb t80 l80 t80 l80 l80 l80 lEO
t80 180 t80 t& tEo 160 tloliberec 180 lA0 t80 t{9 t?0 tBO tBO

180 180 180 180 180 180 160

.tnn:ce n. P. t80 t80 180 t30 tAO lg0 lB0
180 t80 t80 t80 t80 t80 t8cPiasr 180 173 180 l{T t6T tBO tSO

140 t60 t80 180 180 t80 lEc
Stzirovo 0siÍ I80 l80 l,80 12( l80 l80_l30

180 180 t80 t80 r80 LEo 180
P oranr t80 t{7 tBO lB0 tst lB0 160

180 t80 1.80 180 180 t80 t8oloudrice tBO tBO [40 tEO tBO lg0 tl5
180 180 t60 180 t80 lEo taolost tBO tBO tBO lB0 lg0 lB0 t60
1t2 i80 r80 tEo 180 180 180

Praba 6 tBO lB0 t6? t{0 t6S lg0 tBO
!80 180 t80 tBo t8o t80 180Chrudir tAO lB0 139 t52 tBO t7l lS0
lB0 180 r80 180 t80 180 t8o

lulná íori t80 I8c 180 t65 t63 t8o lsO
ts0 tB0 t80 ta0 t8o t3l 180

teiié tíezitíci l80 l?l t2l l80 l80 t8o l66
r80 t80 180 180 t80 180 t80

SezÍrovo OstÍ I2l t80 l80 t80 15{ 153 l80
180 180 t80 180 t80 180 t80Plaeá-Bory 39 l75 t6{ t80 l80 lB0 l80
180 180 t80 180 180 t60 i8cSiriice tBO t 0 96 t{6 tBO tBO lB0
180 180 t80 180 tso 180 180Boudnice tBO tBO t00 lg0 lg0 lT0 tEO
t80 180 t80 t80 180 180 l{7

fiorlÍ Erilná l80 l?t 154 l80 t80 l80 l80
180 t8c t{9 tB0 180 t20 t300iorouc t70 il7 t.2T lB0 lg0 lB0 t6O
t80 180 t80 180 t80 180 l8oCboce lEO l8C lB0 tBO tBO lB0 t6i
t80 139 180 160 l8o t0t 180

Badrbolec tiloailr

Iornhofer PareI juoÍot

Dvoták Parel

UinrríL Jrroalrr

BorÍua lartin junior

Becíi liroclrr

Bluci Jos.ef

lrič Dusao

Iovár Ludel

Bors Jan

holá! Bobert

Yejvoda lilao

Soorei Tladirir

Peirás líitosia;

Sá:avs!á leuil ;:!ior

lalina David juoror

[orohofer Pave i

[ralina [rao',,Íset

Zlesá| l!i iau

PopoviÓ '/ie ilr

siépán Jaroslrv

Silny Darid j:rior

Zdenel Jarclír

Votava Jindlicl s:

l{olalÍl Pavel

lían Jaroaiav

lauer Jarcslav

Dvotál lrroil3ei

fiolejsí Iraa

It^ivánel Yiastiril

Bursa Áles

Cbolava Jaa

BÍlel P:tr j:::i:

Jaot Jaroslav

Pisera Ii losiar

Lihrec 95 T9 t3o 180 tOO t8o lB0
tE0 t60 160 180 tB0 ts0 t80

Jiurir. hadec 25 t5i t60 l8O tEO t73 tBO
180 180 180 r80 t80 i80 79

Ptaba { lB0 129 IBO tEO tBO l5J t80
180 180 0 t80 180 t80 115lurovice tdO O tBO 9t 135 tBO 16?

180 lB0 t80 t80 180 tB0 180Jicí! lo5 18o 88 taO 93 l80 to{
lE0 lao t80 180 t80 180 tE0

lori [uí 12{ lso I8o lar] t60 65 tl6
E3 t60 t80 tB0 t80 t6o t8c

Sc:iroro 0gti 158 lB0 t6O 0 tgO igO lEO
tE0 tE0 t2c tEo tE0 t30 t80ťbmdir 160 E5 t8o t8o 2{ l80 tEO
t62 180 tt{ r80 t80 t8o t8o

Béli p. B. l80 l33 l79 13o l{3 116 l23
160 !0{ t7{ t60 tg0 lB0 t8oStralouicc 3? t.{{ l5d i{B l?3 t62 ilE
180 180 180 180 t80 96 rEo
?{ 180 180 n7 t50 102 99

1e0 t80 t30 t80 180 t80 180

d0 8{ 117 121 r80 iao t33
leo 130 tBc t80 180 t80 tso
180 t29 t8C i38 90 I{3 I8o
leí] 180 l8c 160 tBo 58 t26

lcrorica 38 180 iAO lz3 lg0 lg0 ITO

8C t80 H0 130 t68 {6 t80
30 55 11.3 t80 r80 2 t20

180 r80 180 180
E0 t{2 130 66 150

130 160 t{2 t63
h rso t6r too
l7c t80 !80 t80
t57 9? t{5 t{6
i{5 t8(] 130 t80
l5{ t03 130 I t?
i8c lBc !80 {3

15{ 180 s2 62
.{0 I3C t80 I i0 t 80

93 t60 t6t l'26 2015
l8c t30 r60 t35

IroreÉí2 0 t05 r65 t{3 154 t80 180
tEo t80 0 t80 180 t80 180Stroionift 0 0 0 tEo lg0 lg0 lEo

ti82

t{8{

t82 I

r852

r879

t89{

t9u

1980l5c t80 r30 l6o l6o 130 180
i0 l2! 137 139 u2 l{5 t6{

{9 36 Bever ian juaior prrc\atice 60 t:2 rEo tzg ill rg0 IBo zzzz

s0 57 Drobisz luborÍr
lB0 tE0 t80 t80 r80 tEo t8oSlaiice 180 B? lB0 ilt t3t r8o r8o ?ZZL
t3{ 180 180 t80 t80 t80 136

|c. 5!.c Jréco. ';i;;- 
_il_______ 

ii i; il_il ;; ;__ a ; -

r$ 13 n0 (1r n2 t[3 It{ lt i2
: 50 l(áblovslí Jiní Serill l80 t'o t80 t6o 160 l8o l80 2520

2{0 230
2520

2{0 166

2516

25 t5

2502

2{80

2{79

2170

2{67

2{6 {

2{58

2{55

2{52

2 {52

2{.r2

2{39

2 {38

2408

2 {08

nrn.l
L,IV L

239 7

239{

239 {

2387

.110 tégo.t

2383

2379

2371

2376

231t

2368

2337

2335

,l1,r,l

2320

23t{

230 t

2TrI

2?8 {

2283

2279

22i9

2?77

!.1 j

2?ďl

,lar0
éétu

?211

2235

51 76

5! l8

53 0?

51 EI

o

<: tC
.au

:5 56

)/ Jl

9č 7l

:9 0{

60 58

61 39

62 1)

Uv 91,

' .i 85

Á( 1.1UJ IL

55 5J

67 16

oo 5!

lJ 7\
J! I J

iŮ 5

7! ?9

72 5{

73 70

7{ 8{

?5 35

76 67

17 {{

78 36

79 27

E0 86

8l 37

62 87

83 3l

E{ 77

85 {7

2210

2209

2 t97

219r

2188

2tB8

2 t85

2 r82

?17?

2155

2 l3C

Chrudir

Piasl

I I iduo

ftndlr t26 76

rE0 i80
Íro*tíZ tí7 8c

I 3C l8C
jindt' lrai:: 73 55

1íc l.i 6

(unoric: lli {2

2 193

2t62

tra(
L LLJ

t955

2120

208i

Í lacjno

ii I 2E 180 t80 180 180 1E0
Selirovo osiÍ c o 0 l8o l5r ia iro

ito 180 160 t80 180 I80 taoStraionict tt,] dT 67 t{3 rff iO iZS

C'a rrc i r

!:000cc
It::'.^ .1 r!:*:.- I t4{ IjC ZZ Z0c0coo
3crlÍ Brtud lJs l?0 o o oc000 0

íar.tci ]5 lJ3
I r0 i3C

[iber'-c 130 0

1!C 180

95 t80 180 86 180 t06 125
2A t22 ul t18 l8o 3 180

. !r i3" ia0 toC iEC tdl] t2i
9r::r.:vo 0s:i l{r) l3i la0 liO ieO ii ifZ

0

0

0

0

0

! :,', ! t,1auv LU,J

15 !10
:;'l !l''

tna r

2022

;: lt
.- {0

:: 23

2{ 20

4.' 10
L t LtJ

a: !?

2': I

ri ?L

i: 2{

I30

JUrrr0r

Blalel JirÍ

fiavella Zdenet

lyz Bohuslav junior

Balouu lranti,sel

!ráee! Jiní

Jitinec Yáclav

Iornhofer ladislav junior

Slavícc! Lubos

Íisr [iloslav

Íosat lilan

Gablas Bronisiav

Íosal Úartin jonior

i3 ÍIíla Uiroslav

lysulsii lles

hotát Jan

Yotava Jindricb rl.

Straionice

P izeÚ- stl:ti

Eol sov

Jiudt. Eradec

Straion ice

0 lorouc

firadec lriloré

Zlín

Bradec íláiové

lootiuice II.

jnuior luuorics

Teiiá líe:itÍci

Yei!i |í::liici

ficlescr

!radec ilí!o'lé

Iiber:c

Írol t Í i

Brioir:

0 baouc

Pisel

ffrant,:e

Irolé li:

Ll5 t3t tE0 156 180 t8o t80
180 180 t80 180 180 t8o 180
180 90 180 t33 t80 t8o 180
180 180 180 t80 t8o tBo 180
u2 180 t80 ln t8o 180 t80
t80 t80 t80 t80 u.0 t8() 180
r08 180 r09 180 t80 t80 l8o
t80 t80 t80 180 180 180 t80
180 t30 t33 180 t57 180 t60
r80 lB0 180 106 l8o t80 180
t35 ?6 180 t80 t80 t8o 180
180 t80 180 180 180 180 180
t80 162 t80 t30 t55 t8o 180
t80 t80 180 120 180 180 tEo
180 98 180 i00 u8 t8o i80
180 t80 180 t80 t80 t8o tlt
62 180 t80 t?5 lo5 t72 180

180 180 180 160 180 180 180
r80 180 97 l{{ t8o 160 t8o
180 lt2 l$0 t80 t8o l8o t80
180 t05 180 lt6 tt9 t8o 180

180 180 t80 180 180 l8o t80
36 t80 r80 t73 tEo 180 t8o

180 r8o rao 180 i25 t8o t60
r38 r80 180 152 136 t7{ lE0
r80 8t t80 tEo t8o 180 t80
r80 ri5 87 u5 lEo t60 180
r80 !80 !80 180 180 t8o 180
u6 90 r80 t20 t?6 180 15{
18C 180 lB0 t80 t8o 180 l8o
t8c 67 165 t{0 180 t8o t{3
r{3 lEc 1a0 tso 180 180 180
180 93 t{{ 100 t80 100 l8o
t80 180 t80 t{2 t8o 180 t80
1i9 t80 t80 t22 t22 t8o t{9
i,]tj tť0 t,]0 l80 l{1 tE0 l60
rs lbc t80 180 160 l8o u3

!c0 t8c t6c 180 t80 t80 109
?i 180 180 t65 180 l8o lso

193 t:l t80 t18 t8o t?8 t8c
le'] 96 180 t80 135 t8o i80
le0 180 180 t80 lt0 126 180

r8c 56 180 t02 t80 t80 180

r8.c 180 t80 180 180 lt0 180

8.{ t73 163 t80 t53 t80 126

t80 t80 ta0 t80 t80 l0E t80
ta0 t8c lt0 t56 163 I80 l8o
180 86 t80 t8o t80 l0o l80

!íor1ry

9{ 180 180 tEc ti6 180 170rudir li.] T0 Es t23 rt7 iil iso
!ts te0 82 lco t80 180 173c 0 0 l{0 t8c td{ l7l
li i :30 :EU t3C t6o t60 tE0
:5 i3 0 t{O i01 i3 iAO

t3c 7 l l 3c :30 ti3 tEc tEoit 3l ?'i 0 0 t.0 iAO
1::::,:rC icC llC la0 155J ,i t C C1:0 liz

305

UtJ

tij?e0sT?Í ciJÍ3 iiiUiLiiY !a;Ic[Íc;i ;!,:'íLjij
Sezirovo Cstt i:. l?. - lg. zdri lSJ3

u;í iIi i!3

ffiIladoo

Íobei Joaef junior Zábreb

líeills Badovao

Gioliga !rrntiSei

Bezr lilra

lorlan Uiroslav

[iadiI Yít

Ziaa lojtech

fiacar Josef

Slavícet Yáclav

Borícet tíicbal

8ezníČel Cestrír

l.i t: (] t? cítI'Ál{

1: l0

{ i a8

1: 73

t2 a.t

lt -'111 )L

{: ?2

l: {0

{: ;!

{i 55

u30
t2 51

t2{ I

t2{ I

l 236

123i1

122 3

1130

u{a
I 133
I I ta
lLu4

I t22

t000

1053

1037

3{0

922

5i0

0

0

0

0

0

2{0

167

l5

l6
li
i0
i9
70
11
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t{IsTRoVSTVÍ čgsKÉ REPUtsLIKY LETEcKÝcH HoDELŮ

Sezimovo ÚstÍ II ' L7 ' r9 ' zálÉí r993

KATEGoRIE FlA JUNioŘI

cELKovÉ VÝSI_EDKY

Po . s. č' Jméno a Prr Jmen1 cl ub CELIEI'{

tlqb nt2t3t{t5t6n

1,320

1320

t26{
1232

1208

tt5{
96{

r38

6
7
I
9
l0
'lt
I2
13
t4

l1
20
L7
90
60
63
36
l8
?6
72
53
54
37
?t

t
.)

2

4
5

Gašpar Jan
RÝz Bohug].av
Konho{er Ladislav
Kosal Hartin
Bybutski AIeš
Kobek JogeÍ
Beyer Jan o

KornhoÍer PaveI
Horryna Harlin
Sázav'ská Lenka
KaI i na David
SiIn Dav'i'J
Burga AIeš
Bí Iek PeLr

KATEGOP.IE FB

oreI JaromÍr
Fejt PaveI
Fía.máček Radim

Roudnice 239?
Choce l 238i
J. Hradec 2377
Hr. Králové 2335
Kunowice 2320
Zábl'e h ?297
Prachatica 2222
J. Hradec Z2O9
Jlčín 2r9l
Chrudim 2l2q
KroměiÁíÉ zL?o
Kroměi'íž 2oo7
Prachatice LieZ
Sez. ÚsLí L233

JUNIoŘI

KunowÍce L236
Kunovice L233
Taplice 1133

i:|:ti JirÍ
?r:{i íáclrv
i í:ei Caull
1::!áiei Jiudlic!
]::Čal Iarel
!rrcei joseí

]el.-l ,]arolÍr
3c:rlz lar:l

lorí Eu( 2{c tEO t80 160 l80 t80 lB0
Slralonice 2{0 180.{60 160 lEO 180 t80

Prrba 6 2{C lB0 180 180 180 12{ 180

lorá Euť 2l{ l8c tBO l53 t{5 180 laO

SLrrtouice t35 i60 180 t72 tEO 180 180

Strrlonice lA6 tEO 145 180 102 180 180

Íorá íut 15? 92 118 t$0 2? 180 t80

ÍoríBu( 0 012? ll 0 0 0

269

238

JUUr0r
JUDt0r

r 102
2 lor
3 103

r 155
2 t58

KATEGORtrE FlC JUNIORI

B,erek JarcnÍr
Schulz Harek

Nová Huť 964
tova Huť l3B
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A ndrew CrÍsp : JAK I- FlA VE

V srpnovén č'í's].e časopisu Free F].istht Net"ts se ob'ievžJ č'Jánekad známého angJického modeJá e. mnohonášobného representanta natíE a l'ls, muzikanta, atd. ándy Cržspa o ].étáni ve ve]-kén větru.Atnosféržcké podnínky ve Ve].ké ?ržtá'nÍl' se asj od našžch dost]-i'št, v ptxÍ'no skén eodnebť' sŽ ".iiií "tii, sŽ].ného větru a deště
nnohem vÍ'Ce, než ny. Zdá' se, že v národních pravžd].ech ani žádn].žnžt rychJostŽ tlětru nenaj7', z ejně by víc čeka].ž na počast', než'Jéta]-i'- P esto se jejich zkušenosti mohou.hoclit i u nás- Zv].áště
když- jsou -rozunně a systemati.cky spsané a slačÍ' je jen p elo1itdo češtiny- o ténatu by se da]. napsat jžstě nnohem VÍ'c, urč'iLěby nás zajÍ'naJy ž da]-šÍ- konstrukčnÍ' detaiJy, jako vJžtl po]-ol.ty
há'č'ku, veJikostÍ. a roz.Lož'ent boč-ních pJoch atd._ K zahozenÍ' všakjistě nejsou ani poznatky, které jsou uved'ené. (I. Ho ejšÍ)

V letošnÍm roce byla ada velk ch soutěží (v Ang1i1) požehnaně
obda ena velmi siln m větrem - zdá se pod'ivné, že v modelá skélíteratu e se velmí časLo pojed'nává o d'okona1 ch sťrojích proídeá1ní počasÍ, zatÍmco Ve skutečnostÍ, zejmérra v zemÍch jako je
B rÍt ánr]e, by bylo 1epšÍ věnovaL se v vo j i moclelrj a metodikylétánÍ pro podmínky, které Se od. ÍdeálrrÍch pod'statně od1išujÍ:
mám na mys1í vítr, Lurbulencj., déšť.

T ady několik základrrích rvah :

Když nebutdete létat' nevvhrajete-

V sledek Se získá na zák1adě d'osaženého času, nejed.ná se ožád.nou soutěž e1egance. NÍkdy se nestarejte o vzhled modelu,počÍtají se sekundy.

3- V Lěžk ch podmínkách se zvyšuje nebezpeč í zt-ráLy modelu. JeIepšÍ 1éLat Se sLarou "šunkou" (v origínále d'og-pes), jejÍž
z tnáta ťo1ík nebo1Í, než s ne jmoderně.j ším 

_ 
" super- d.ttper',sLroj em .

4- Jet1í chceťe vyhrát V BriLánÍi, proč mít v bedně znovna Lakobvyklou sestavu - obyčejrrě t i Lypické mod.erní A dvojky'jeden nebo dva bunt ery a jedínou " šunku''? Nebyly b:r 1epší"šunky" L i? Ty se prece nejsnáze ztratÍ nebo poškodíl
Požadavkv na model do větrrl

|"l ěIi bySLě VěděL, Co V každém okamžiku udělá

ETAT VEI-KEM V ETRU

je

2

2. l'l odel by měL
kompak LnÍ model

bL
je

pevn , ale ne p Í1iš p es Váhu. Ma LÝ 'v Ýh odrrě j šÍ .

Vydrže1 zaLíženÍ-
pruž n pro trvdá

páskem p ek1 ::--žky .
j e Vhodněj ší než
zp soby-

7
\-) l'l ode1 bv rně1 bÝL dosLat,ečně tuh ' abyaerodynamickymi síIamj. ale také d.ostatečněp ist ánÍ. ZeSilLe náběž nou hrany vvškovkyP ipoj ení vÝškovky sLarymj. ,d.obr mi pásky gumyneprLtžícÍ i když možná aeroclynamÍcky jemnějšÍ

4 Model by měl bvt
rvchlostech Vět ru,

V baven háčkem pro " kroLt ž iV " V1ek. P i
o kt'er_r7ch jde eč, tj. 1o-2o n/s je sice
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krouženÍ nejv š nemoudré, ale schopn<rsL kaťapultového startu
spo1u s rych]- m a hladk m p echodem do zat.áčky je velmi
v hodná, V srovnánÍ s obrovsk m zhoupnutím po p ímém vleku sjednoduch m háčkem. NedosLaLek zkušeností mí zabra uje
hodnotit v hody čj. nev hody "buntu" pro tyto podmínky (asi níc
moc - í.h.). NavÍc se mr]žeLe i v p Íjemném počasí dostat d.o
situace, kdy zmÍněn modeI buda vaše poslední záchrana a pak
možnosL krouženÍ p Íjde vhod.
Pokud se obáváLe velkého namáhání p 1 oLvÍránÍ háčku ve větru,pak bud postavte pevnější k íd1a nebo sLartujte s háčkem
oLev en m (a časovačem spušťen m). v Lak sÍlném větru as1
budeLe muset vypÍnat hned jak dosLanele model nad hlavu a to
moc dlouho trvat nebude!

Použ1jte vhodnou barevnou kombÍnaci, kLerá bude vidět d.ob eve vz duchu i na z emÍ. JesLlÍ sí mr3ž eLe dovol1L ně j akelekt.roníck systém lokalísace modelu, bude hledánÍ mnohem
snaz šÍ.

Létá nÍ

J est 1j.ž e se
havár1í bude

soutěž Iét,á na koIa. leťte co nejd Ív. Po p Ípadné
vÍc času na opravu modelu nebo druhri pokus s jj.n m.

Použijte osvědčeného pomocnÍka. M j sysLém je takov , že kd'yž se
rozhodnu pro odstartovánÍ, zavolám dohodnuL sÍ9ná1 (And.y voIá"oK" ). Pomocník zvedne model z chráněné posj-ce do starLovacÍ a"Go"! Vypustí model a Vy běžíle po věLru co Lo dá. ZačněLe asi spolovÍnou šťÍr]ry a mějle na ruce rukavící, abyste se ne Ízli.(Así je 1epší, kďyž šť1r-'tra Leží na zemÍ, než odLáčeL ji
z navijákur' Kromě možného zaseknutí navíjáku je Í možné, že se
nahodí smyčka kolem ruky a pak je dokonalá zkáza modelu
spojená s bezmocn m p íhlÍžením neodvralná - vyzkoušeno V praxí
í.h.!)

Snažte se dostat model nad hlavu co nejplynuleji. Když se
dosLanete na konec š rlry, m že dojÍt k Lrhnutí, oLev ení háčku,
k prudké zatáčce v tahu spojené s navedenÍm d'o sestupné spirály.
Ted zb57vá jen okamžÍk pro závažné rozhodnuLí: "zabodnout" model
a pnavděpodobně znÍčit, ovšeÍn s možnosťí druhého pokusu, nebo
zahodíL š rfru a dosáhnouL pravděpodobně ubohého času.

Pokud se vám poda í dostat model nad hlavu, nepokoušejte osud
krouženÍm pro ově ení sLoupáku, kLer jste odhadlÍ ješLě na zemÍ.
VypusťLe model co nejlépe to prljde, než se dostanete do potíží
(turbulence) doufejte v nejIepšÍ.

Jest1í zahazujete šiÍr]ru jako jé, nejděLe ji co nejd Íve. Vítr jÍ
m že odf ouknouL dost da]-eko. DonesLe jÍ k časomě íčrlm, u kter chsÍ mr]žeLe p edtím nechat navÍják a stočte jí. Neradím dávatnavÍják do kapsy p í v1eku V sÍlném větru. P 1 p Ípadném pádu
mtfžeLe ublížít jemu Í sobě.

Spolu s česomě ičem sledr-r5te let až do konce, tj. do země nebo do
zLrál'y v1dítelnosl1. Víc očÍ vÍc v1dí. PoděkujLe časomě íčr3m zapt'ácí a vvrcržte do Lerénu.

P]Fe1o..i I : int'_ Ilzan Flt=ĚeJší
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Elektronicky
Pro v ša chny z nás ' kte í se zab váme ka-

tegorií F'1A , j e systém ''Bunt' s potlaě ová'-
nín vOP od Makar ova s Koěkarov em č i S tamo-
va tínn PoS lednín ělánkem k " dokonalos ti"
rrašich naode1 . Zatím existu; í dvě cesty,
j ak lno chanisnus získat ; obě ovšem trnité .
Buá si jej koupit za p ehršli USD od auto_
rri anobo so pokusit vJ/robit si vše sám.
P i vší rictě k p vodnín autorrln, kte í gys-
tén dovedli k téně stoprocentní spolehli-
vosti, si myslím, ž" existuje t etí cesta
b1ížící se ještě o něco víc ke 1C0 7" a
h}avně snaze vyrobite lná ' ténně bez nárokri
na držbu.

První, co mr'e napadlo, když jsen otev e-
n trup K oěkareva mode lu měl v ruce : ''Vždyt
to vypadá jako mechanicky poěítací stroj
z roku 1950, kdy ť,spěšně budovan1i konunig-
mug nebo socialismus tvrdil v technickén
s lovníklJ , že kyberne tika je kapitaIis tická
pavěda !'' Takže celé to jda mnohen e1o8&I1-
tněji ošit za pornoci několika integroV&-
n ch obvodri, které mě budou ve snadno Íl&S-
taviteln; ch intervaloch pohybovat subminia-
turnín serven - & uŽ se mi v hlavě 1íhla
s chemata.

Je ni známo, ž" nezi Yyznavaěi voln cb
kategorií jo spousta lidí' kte í mají k
oněm podivn1fon vále ětc n ' cíveěkán, dráteě-
ktrn ' kostiěkán a bate riím znaény odp o l ale
ruku na rdce r trevznikla tahlo antipatie

!rY.většinou u těch, kte í prostš Rc nodel IloU-
ídí ' kdyby dě1ali co chtěli? No nic ' 

je
to jejich věc' já svetr t'aky neup1gtu a
novidín drivod, proě bych se za to ně1 gty-
dět' ěi to tajit. Horší ovšon bylo, že jsen
ne todou pokusu a omylu z jís til ' Ža ta
schemata, co se ni v hlavě Iíh1a, i když
dle rrého stroja ského mínění napros to do-
konalá, nedokážu dotáhnout k dokorralosti
i v praxi . Kcy ž mi je dnobo krás ného odpo_
ledng j iž Perfektně za1.étan1 nodel p ešel
sice naprosto správně po vyst elu do Vo-
dorovné polohy, alo narnísto aby pak SPo-
ádaně klouzal, zaěal ztychlovaI ' aby ppk

vyrobil polovinu invertního lopint'' koR-
čícího 5 cn pod povrchen pojíždějící drá-
hy $Ene nského 1o tiště ' ťo?,hod} j serr S C l
ža celou věc svě ín ocborník n.

Těn z vás 
' kte í se ted usnívají & rny-

stí si , ža z ''Ton nechanicke j sys térn byl'
je a bude vždycky Iepší", nnohu sdě1it, ža
14 dní potom jsem v italskén }Janiagu vi-

casovac
děl }íakarova v trenirrku ' 

j*k ''''yrobil"
p esně to samé, jenon jeho polovina inver-
tníhc lopingu končila 3 m nad zen{ a nodel
ponoěrně s tabilně doklouzal na zádach do
trávy ' téně n9poĚk olQD,.

Mazi tín j sen už hle dal odb orníky, no
teorii sice ovládali všichni, a}e nebyli
to nodelá i a tak ně tlačili do naprosto
nep i jate ln1icb e šoní , A'ž ni je den znány
doporuěil pana Miloše Zaiíco zB zPl. Peěky'
kter vyvinul a vyrobil 3 prototypy r kte-
ré teá intanzivně zkoušírr.

v principu jde o krystalem 'ízeny osci-
1áto l jehož kmity so počítají ve t ech
obvodech, které podle nastavan ch bodnot
na ot očn;f ch p e pír:aě ích mění ší i pu1su
pro servo v odpovídajících časov;ich inter-
valech. Servo má v }etu tyto poloby:

noutrál - vlok
levá - =pctIaěení
neutrál - kluz
pravá - de to rnal iz 'tor

ěas T{ a T2 je rrastavitolny v patnácti kro-
cích po c'It4 soc tedy naxinál-
ně }'71 ec + 1''/1 soc'

ěas Tc je nastavitelny rovněž v patnácti
krocích po 30 sec' tedy naxiná}ně
450 see + Tt+ Ts.

Spot eba proudu je asi Cr5 uÁ /servo cc&
5 BA/ a protože s9 během le tu p íliš ÍloZ&-
potí, staěí s velkou ťezervou Jako baterie
4 článlry Nicd 110 BAh z ro?.ebranébo 9v aku-
mulátoru /T-BLock/ . čas cvač pra'cu j e od 3 do
6v s p esností dígitálnícb hodinek a jo p i
vlastní vé.zd 22s Ín3cbanicky dalako odolněj-
vaÝYYrasL nez ca,s ovac per ovy.

Ce1 systén se spouští nikrospínaěen u
vleěného háěkul PochopiteIně p i definiti-
vní Pol oze, kdy š rira háčgk opouští.

16

I

ak'] r nŠ.,"'
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?,czměry časovače Jsou l6x31x)1 mn

a ;e postaven ve Cvou pairoch, de hla*
vico jo inožné ;e; upevni t cvěrna šrcu*
bky M2.

Frotože Jg osezen obvody CMOSt lo-
srní byt na p ívcde ch le továno pis tcIo-
vou páječkou ! }Iepokouše;te se ídit VCP
p íno s rven 

' di].atacg táhla a truPu r

jakcž i nalé zrněny polohy serva s t -
plotou to nedovcií, v radiáku to doho-
níte trirrreill tacy *i.,o nejde. }Íechanis-
my js ou a1e nnoherr ;ednodušší.

To nejzájínavější vám zatín n3po-
vín tctiž conu. C nalé sgrii uvažu-
jerne až bud'e v;ivo j deť j-ni tivně ukon-
čg n.

Fe ir Pe tr oušek
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CG 55o,'o hook 20 in Íront of CG

{CC r50 front Íus width 17 boom tapers Írom 16 to 6 dia
750
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150

- - C.4 dia thread 37 behind LE

-> 23 behind LE at tiP

- - O .7 dia ihread 6'5 behind LE

carbon 1.5x0-9 LE

carbon spar 9x0'9 -> 3x0'9

wing rib Pitch 40

- kevlar 45o + film + colour PaPer

+ bottom cclour Paper 36 wice

- - O.OOB alurninised film

- 0.3 dia thread 2behind LE
+ colour Paper striP 12 wide

- 0.005 alurninised film

-'4 batsa tip

LO
c)
c\.1

'< 85

Nose radius- 1 .0

GRIGORJEV 1

Upper surtace ÍÍ]3X= 10'15 at 30

Max thici<ness= 7.60 at 20 Are 
^=!7ffioi1sl20l2s

c8 I s'82 I 10'04 
!

o3o rc6sT r co I 1-62 | Z'ZZI z]+

rffií l+o |50 l

GRIGORJEV 2 wind

Nose racjius-1-0 Upper suriace r13X= 1 1'0 at 40

  -L_- a^v- 7 Qo et 4i Mar thlckneSS= 7 '76 at 25 
^',9a=!ď

i 60 i 70 1 80 l 90 l s5 I ruu Il ln l J.Í\-/ i 'l

GRIGORJEV TAIL

Nose radiUS-1.5 Upper suríace ÍT]aX= 7.53 al20
(n-,rr,n.z rn2v- 3 76 al 20 rvlax thiCkness= 7 '53 al:20 Area=

20 wide balsa tic
F< 100

Grigorjev alternative
atwing structure

56 l zo l so l 90 ! e5 l tuu

Camcer max= 6.81 at 35

Íto I t.zs \ z.s I

YrJl tos i 3.11 4s81,

Ýt-! -1'o3 l o.oo l 0.07 l

ffilst s62i s.s+t

482
JU
6.s2 I

0.00



Ve Slsvenska
[Ive ej'rujone několik ínformací c dění

v9 vo1nám 1etu na Slovonsku dle dílčích
inforrrací rn8. Petora Noska.

\í le t ošnín roce pcprvé 58 1étal pro
kategorio FlA' FlB a FlC seriál 3outěží,
k +"eré by1y bodované jako ve Světovém pohá_U. Foslecní soutěž se létala ks kcnci ně-síce za 'í. Podle konstatování trenéra prokategorie FlA ' F'}B a Flc In8. Ivana rrége-re tonto seriál Bcutěží pccstatně pro=par

20

k vyšší soutěživosti, zvyšení počtu scutš-vartzLc:-ch a zEinréaa zvÍlšení rirovně v těch-uo
kat88oriích.
S]-ovenská repreze ntacg pr o },íS v Folsku
/rtr .Noskc, }Íravoc,_iJhiín/' UsA /rréger,
Magdolen, Bgzák, Rad , Kapusta/ byta 

"č""určena a r3prezentanti ngri' dostaiek čaeu
na p ípr&VU.
Foslední cvojsoutěž M SR v kategorii Fl_E
so uskuteěnila 23. -24. lC. V 3rg zně.
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'nEURO TR'OPEíY ll

Dne 14 . s rp na byla 7a. s Iu ng č ného B. vě-
+' ného počasí oc1é tána. v Fodhc anech je c--
na ?' pcsledních sor*téží s riá]_u ''EURC-
TRcFi{Y 93''. Tonto seriál soutéží v kate-
gori i C 0" organi z u j e něrre cky mods 1á s k ěa-
s cp is '' THEFjd IKSEI{SE'' p od patr onac í ]( . .i. I{8'-
naorschmidta téně po ce1é Evrcpě.

Fosleiní dvě scutěže s9 létaIy v záŤí
v Rogs nsdorfu a S clleru. Frctožo vě tš ina

r vV , .soutěží by1a p ed poiho anskou soutěŽí již
odl tána' byla tato ťozhocující pro koneč_
aé unís tění v s6 riálu EUR'O-TRCPIIY 93.

proveili
vyitcCr:oce-
seriá}u.
r<t'.
n !' 

^'lt{-lvr Y 
- 

a i'f \Ja

vítězové EuRc_TROPIry 93 v Fodho anech
/Foto-ll . ach/

lia soutěži v Fochc anech jsmo
p o vyhlá še ní vys Ia okri s ou těže i
ní celkov;fcir vysledkri Iot ošní}ro
Po soutěži v Gliwicích v Fclsku
k ni ťavority'

Fe ir Yašina Cz
",Verns r Sc haupp A
]íalter i{ach A
GerolC Kirchert A
Gyiirgy Be nedak !{

..o

i t tr

It

tt

It

Frctožo seriár EU3.C-TR'CPY - e i: g::33 3 n lle
unístění a tín získarrycn ro j'i zz ;::a: í ,
s tači1o Fetru Vašinc"i , a'31' s 3 ;:'-s -. --
p ed ,Verneren Sclraup- ]n z ?.a<3 js'Íz, l: se
'u&ké pcda ilo" F=tr ','aš-na sí.lČ:- r-7 7.
nís+'ě e 'l,'ern?r Schau:c n3 :-s: i 3s:. 

=:.,Takže pcotrž3no' 3 Ó*reno, P=t: ','zš-:? vy-
tta.ravvr^ aAA^nral SerlaL scui:zr .,j^ :-:----:.-:---i -j9-j

ť^

2rv! ttezL
p ohár

'iierner Schaupp
Fo +"ru Vašinovi

5UF'c-ŤF.CPI{Y
/Foto '!tr . Lach/

p e cává
putcvní
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Vít ézové jednotliv ch roěníkri
-TRCPI{Y:

199 0 Dr . GyiirgY Bo ne dek
1991 Dušan Friě

a získaI putovní pohár, ktery již po dru_
hé ;e u nás v české republice.

L992 ';Vernor SchauPP Rakousko
1993 Fe tr Vaš ing Čn

K vítězství 1 k získání poháru P. Vaši-
nov i blahop a jene . Ťent okrát zvítě z i1y [1o-

torky MODEL A vyráběné ve stejnojnenném
závodě v B ezince. Lv

cor- FIK

nedek. Nemá cenu Se zabiivat vše obe cně zná"-

m; nri zkuše nos tni .

u'", -, poznatek s e t]Íká p oc chla zování ná-rrr U ,ri

drže. K tomu se nejlépe hodí tékarsky
pr os t e dek pr c z ÍLec i il-l;ění chlorae thyl
tzv. ,':ielé n. Tento so prodával za c nu as i
3c korun, dnes ovšom s to; í je dnou tolik.
F i tréninku nebo soutéžL je tento prost e-
dek spot ebován.
Osobně bych se p ikláněl k zákazu poochla-
zování vribecl A to z crivcdri;

a/ obstarání chlazení /uelén' líh a Laď/
b/ ekologie /Cnoraethyl o jed/
c hancicap toho, kdo nochladí

Fi1osofie letu modgIu C9z,u závislosti na
,té}ce chocu nrotoru so měn:-.

Motor chod v= casKluz
S váhov; m omozením podle FlK FAI bych

s ouhlas i1 . Rov náŽ os tatním re gulín by 3 o

dalo pod ídit. }'íám do j IIl l Že kdyby s e pcda-
ilo zakázat podchlazcvání, ubylo by kom-

plikací a tato kategorie by se p ece jen
ot.v ela větší ve e;npsti a h}avně dětem.

Závěrem pár rad z nn ch zkušenos tí. Po-
kuc bude trvat souěasná situace' postavte
s i s ou téŽní moda 1 / p!ánky naš ich b or c$/
nao . TSUNA}íI II od Josefa Kuěery /wo 4/88/ l

HŘÍeĚ od Svatcpluka Losa e hÍ^o 4/8B/.
Mode1 zalétejte podle popisur pak p istup-
te k podchlaiování. Nádrž napl1te klasicky'
poté p'oue te nást ik Kelenem /na Ž ?, o-
bou stran/ a v zápětí dop1 te nádrŽ, nechte
oteplit /znízení námrazy/, Pak je t eba
po.Ékuc ubrat otáěky a startujteII Nárrist
mo tor ové prác o buce m,inimáIně o 6ď. !Áa-

xinrum 120 sec pokaždé. ''

Vladirnír Tanč ouz

K tonu jen někoIik poznámek. Pokud so
jedna poznq k Dr. C. Benedekovir ie tento
pa", dnes i:ž 73 let , cosuc uzruivanou o_

cc^ EuRc-
Č

}ríaáarsko
Čsnn

PRAVIDTA

Jak je všeobecně znáno /aspo jsen si to
nys LeL/ platily pro rok 1993 nová pravidla
vyoaná Čmlos a r ol,e sílaná na poŽádání Toní-'
ken TVar žroU l trenérerr ma1iich kategorií.
Ale to byl hluboky onyl. Létalo se tak' jak
kdo chtěl. T í a pětikubíkové nádrže nnozi

sebou pomíchané, váha byla s velkym otazní_
keml ProtoŽe kde jsen by}, tan Žádná kon-
trola nebyla. )

Ale rok se sešel s rokem, 1etošní sozona
právě uplynu]-a a tak si Byslínn , Že bychg'
o'ari stončit S laborovánín a hlavně s rt3z-
nymi pravidly a ť'p"avani a zaéít už kone č-
pě dodr ž ovat to , c o uŽ r ck nná plat it .

!árgd+í ravidla c0^
-2.1. Nádrž 3 CI[-,3, nej*.rrší váha 70 8t os tatní

je volné. ?
2. Ěrr nácr ž 3 cm' - os tatní v q1né .

3. Žaci - povolit nejméně 5 cm'.

Zásadně létat pouze 5 startri /rn je povole_
no 6 a nejhorši se škrt '/, v podstatě s tím
sníží počet sportovcri p i roz1étávání.
Dále poŽádat naše zástupce v konisích FAI'
aby se pokusili prosadit naše pravidla s o_

Bazením váhy a pěti soutěŽními Iety'
Doporučoval bych;eště joden ''kací sky'' do-
prnar< - létat pouze se seríově vyráběn mi
motorky.

D-.gP. šj . !T-AD Is ta4 TAN-č ot]Z E z PIJ NĚ

Je zatím jed iná odo zva na naší v1 zvu k
vyjád oní se k pravidltln 'Ď k prozatínnín
FtTi i k národním. Touto ces tou děkuji pi-
sateli níŽe uv denych ádek za sdělen; ná-
ZOf.

'' Rekr eaě ně s e z ab1ivám s tavb ou make t Co ,
i tzv. Soutěžních FlK. Je ni 36 let a tyto
kategorie dělárn asi 6 let. Nemohu se rov-
nat našim ne j lepším borcrim. F esto mi ta_
to záLiba prinasi radost. P i ětení časopi-
sri Mode 1á a Volny !e t mám však do jolrl l Ža

; e s naha tu to kato gor ii tak zkomplikovat I

ia nakonec bude na soutéŽích akorát pan Be-
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s obnos tí v xnoielá ském s vě tě . Jeho prácoo ově cvání notorkri a fyzikálních v1ivech
na tat o za?ízaní jsem p edkládal z tohorOduvodu' ?!ych p í znivcr3m naší kat.8orie,
pokud nrají zaio' r rozší il obzoÍ.

Co sg t}'ká podchla zování. Os obně si

Rok se sošol s rokem a druhy srpnov; ví-kend se.opě! p ihlásil o svá p;áu". O [t._ťá, to je všem zasvědcen;in i"'né; p ece
Pcdho a iry a tc znamgná ilÍcM 7w*a .á.r" Modo-Iy/ a od roku 199c také Momor iáI I ng. Jaro-
sIava Studničky. Aool }etos se létaí už4, roč"í\ Cor.make t. Počasí tradičně kyslič-níkové, jen fítr rroh1 byt o něco mírn;jsi
zatímc o poěe t riěastníkri zag. nohl ktidněb{t dvoj':asobn;. P esto p ijelo osm maketá-a hIavně s sobou p ive z|o skoro dvě
c e s í ttcy mode 1r3 _ nádhe rná p odívaná _ AQ Z-bytné fotograťování a potonn už zač,ala ri. a-dovat komise bodovaěri poa brilantním V -coním Pepíka Tichého. Jeho ost ížín zrak mnounikla ;edinjá chybička a tre f né p ipo-nínky 'zvedaly hladinu adronalínu v krvi [1&-
J i telťrm právě hodnoconé makety.

s blížícím se koncem bodování houstlai atmosféra mezi soutěžícíni, Lte í v p ed-tuše 
''.q.!á za iícího '' lárnání .r'r.ba,' p"or,á-

ša li bodré e či _ d okonc e i na riěe t . ou|u -- NaĚlo se i několik takov ch, kte í h1a-dali kohokoliv, kdo by byl za riplatu ocho_
!?'' j"koby ná}rod ou , zni8 it ', šrn'olíka'' vlá-dr Vanka. Naštěstí se takov;f arbar mezip í t omn;ui neob j evi1 / zIí iárykové s ic etvrdili 

' že ano, ale že žááa'I p íliš ![f'o-ho/ a tak v. Vaněk opět zvítěz il. Záněrněpíšu v. Vaněkl Pfotože tentokrát to by1ozásluhou prg c ízníh o z prac ování j e ho mode -lu. Rozhodly- tot iž boáy za s tatické hod-
noceníl-Debot Fiper PA-IB p' Č"ioocha ten-tokrát ŠmolÍka pie1étal. T etí skončilFiper J_4A p. Bendy. Na dalších nístecb
s3 umístily Besson [tB 411 v. Va ka a krás-ně zprac ovan; Tiger Mo th D . Dvo áka. Do_konce i v. Caha p emluvil svou krásnou
SE-5A k několika pěkn;in letrin.

Všechno však jednou končí a tak i le-
tcvá část soutěže sg doěkala svého vyvr-chclení. To už pracoval conputar, psáry
so diplony a ro?.dě}ovaly cony. h;tovnípolar tradičně putoval do pern inova kYa krin ' d oprcvá' u^ několika suven ry a
h]-avně obálkou s p ís lušn; nr f inančnín
cbnoS lll o R'ov néž zts" druhé a t e tí mís toobdrželi soutéŽící z rukou náčelníka kut-

mysIín , že se budo ch1adit 
^ 
cál l Protcže jeto spo c iťika těehto motorkrj o

Chtěl bych p í této p íIežitosti upozornit
na tc, že u kate8orio FlB také n.ní zaká-
záno oh ívání gumy.

LV

nohorského MODELCLUBU p. Vika po cbálce ,byi o něco ritlejší. Jaio po aaateIé ;smedost napjatě očekáva}i reakce odněnen ctr
a i ostatních. K našomu p ekvapení všárk žádné rijmě na našenr zdraví oáaošIo, ěe_
hož jsne se po pravdě eěeno trochu obáva-1i, alo zárove nás to p esvědčilo i o
t oro , že mode Iá i j s ou ocho tni akc ap t ovat
í jiné papí"y než nodolspan nebc ;ápan.
.]e nán 1ice j"sné , ze těch nu1 tam úylo po-
někud rréně než za l. mís to v Us OPEN; a1e
kdo ví p íště. . . ? /ro jen tak na okra; , ja-
ko nánět k diskusi.../.

Po vzá";enn;fch 8ratulacích a p átolsky
níněnych v;ihrr3žkách ''počkej 7.a rok, až áo-
dělán toho ěty notoráka..,' atd. jsne fan-cili ťoz1étáva jícím se '' oštěpá n'' , obdi-
vovali níniaturní létající pre cíznosti
p. P. Bárty a podržte Scr dokonce i funkění
hvězdicov;i devítiváloc na Coz nerinavného
p. Gašparína.

Poton už následovaIo všeobecné louěení
a poděkování podho anskym / v čelo s Pepou
Bíbrem e jeho obětavou paní' která nrís po
calou dobu udržovala p i životě sv;ui ka_
vami' párky, linonádami a ty nejvyÉorpaněj-
ší piven/ a s slovy nenap"áuit;rnoho oP-timisty L{i1oslava Noková e z Kolína /niio-
choden ce1; den cě1al časoně iěe - d,íky/
''. .né , abyste p i;eli p íště. . " , js'e š.rozjeli do sv;ich dorrovri a dí1niěeĚ s p á-
ním - zas e za rok.

IV.Ročník Memoriď ing. Jaroslava studniěky

Vysledky
I. Vaněk vl .

2. černoch M.
3. Be nda V.
4, Vaněk vl .

5. Dvo ák Drah.
6. Ing. černoch
7, Jedliěka a,.
8. BenCa V.
9. Dvo ák Drah.

10. Caha Vlad.
11 . Čo rn; R
L2. čern;i F,.
13. Kanyik J.

Bohumil Beran

Let ov Š-3 ]r72
Piper PÁ-18 LTz
Piper J-4A 16l
Besson LE-4I1 139,5
Tiger Moth L3Z rj
Tenpest !fi V LZ5r5
C ihák Rapi d L24 ,5
tseta Junior LZ?
Piper L.18C IZ?
SE-5A 117
Pipor PA-I8 I03
Fiper PA-li 98,5
Racek PB-6 56 rj
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Anton

PRÍgnHY VYHRABANÉ SPOD BAL zovycH PIr'Ím
Iiockicko I

Príbeh štvrty l
o o . by s a da} ťi'.1vai ten*u o príbe h. Ne s ta]'
sa p"iamo pri činnosti, alo =páchali ho Bo-

de1ári.
Traja ělen'ovia n jho krriž}ru bri8Bdničr-

li počás letnych práídnin v rolníckon
sktaCo. PrssriEali obilie r,trieCili zomiakyt
p ornáha 1 i pr i nnak}á dke vagc aov a áu t r D9 ná_

padne crrcáili staršína robotníkorn pro pivo'
čo 7.arobi1i bo1o voprod predurčené pro IBo-

delársku prodaj u /vtecy eštg len jocnu v

krajskom o.=ta/, kYlli návšteve ktorej bo-
li títo lapaji ochotní z' častnid Sa aj o_

pe rného pre cs tav onía na k+" oré škola p or ia-
áata záiazc. 1Í ktorysi de príco jeden
?. nich za nnou pre červon;i lak na opravu
modslu. lal son mu ho, vedel som o tei o-
prave.

Neprošlo ve{a času, keá som počul pred
d crnon ne .j aky hurha j . Pos tar š ie s ris e cky vy-
sedávajrice na ulici čosi ťozhneva}o' na

ěosi nadával. Vyšiel scm predo dva gr pá_

irarr po priěíng ich rozhorčonia e ěo vidín?
Fo druhej strane ulice si elogaltne vyšla-
pu j\i dva 

- 
'pr ole társke kravy'' - kozy . Ale

átě ! Pomallvané až hrriza r6znymi farbami -
rohy, uši i chvost, okolo oč okuliare' po

terá pásy ako zobra a jednoj n& boku Žía-
ri} ulÍxy ohnivoěorveny aápis ''CT BOI1A''

/v spišsŘom dia}ekte zahrašenie ''tebe Bo-

.o. hovorí staré príslcvie, ale hlriposd.;e
až saBa o sebg hriechon, to potvťl,uje ží-
v o t. S rilznymi n v edonos iami sme v ne dáv-
nej ninutcsii bojova}i temer denne /sptá-
u"á jšie S ich au|,., arnL/ .

1i školske j telocviěni náva1i sme konc om

každ,lho školského roku vys tavu ž iackyc h

prác. Boli tan v;ikresy, hračky ' čipky l tTo_
jou"né bábiky,,r'áš1o š" i rrorča ěi zejačik
no a p oc hop ii;lne me dz i tyn a nad tyrn hod-

no priestoru zabrali rnodely }ietadig1 a ť&-

kiet. Na vystavu chocil'i i oficiálne návět6-
vy - sridruhovia z nisstnych "varhan sily"'
/-argánov noci, ako slcvná hračra použ,LŤ:Í

ees y vyraz varhany ?'7 sl-ovensk;i crgan - hu-

MODELÁRSKA POMSTA

Príbeh piaty l NEVEDoMoSŤ HRIECHU NECINI
c obn nás tr o j , k 3r orgán_ rira d/ ' Pr is tav i1
sa raz;eien taky oficialny hosf pri plas-
t ikov ch nake tách. Frev1á ali pra"vdaže o-

hv ie 
'á 

i ěkované typY , č o ho ohr'oÍnn. nadcirlo
& Tozre čnilc. Kl'ob"ál.. llcd::ctenia Sne rnalr

dos aj na tr:' v ťočné sch6d Zo ' Lenže ako

sa v".uíl kaž dá Řaša rnus í pr ihor ie i , a j tá
node}árska. Neviern skade zohnal ale proste

mal tan j e de n ?, chlapc ov Flas t iku P 3 9

Airaccbra. Fostavil ;u pocÍa vtedy najdo*

s tupnejších podklacov v prgvgdení sovie t*

skeho stíhačg A" I. Fokryškina - hviszdičiekl
Í :iane n3J.ic ic}: ,r!\zzst.lá , nl"né d'riarka k3-

bín.v na oboch stranách. F1us saaCzťajne vy_

sostné oznaěenie. I{ášho hos a tan nciel
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priam rozhecoval. Cbzeral s i ho zo všetk ch
strán, požíadaI o dovo}enio vzia[ si ho do
ruky no e gpustil prítorrnyrn detvákom ohro[I_
nri chváloreč na vynikajricu sovie tsku tech-
niku',je,] tvorcov - hrdinov práce, nepor&-
zíteln; ch letcov odchovanych kornsomolon a
stranoUl skrátka 3j ten najlepší íudovy
r ozprávač by pri cm zb, ro 1.

Pro celri jeho ''precnášku'' to so nnou
zmíe talo , sna žíl- s om s a tvár i vážne, hoci
na zuby boleli ěo som ich stískal od Snio-
chu a propytuja'konečník' ktor som stís-
kal od strachu. v duchu som sa moclil, aby

co situácie nevbehol nigktory z lTrojich
node1árov a nevyblafol onomu ujkovi , že
ná v ruke &nner i ck; le t . i'ie nnánr pre cs tavu
ako by to dopadlo, onen s,iCruh bol na ta-
ké veci hákliv; . Našiastie Sa tak ngstalo,
prít ornné de tváky s i vypoču1i n9 ob j e onan;i
príspevok-bez odporu a ce1;i prípac skon-
č il pre m a s lávou ak nerálam t;i ch pár ko-
rrin za /vtedy ešte lacné/ chladené vínko,
kt oryn s on s i v blízkorn bufe te ch}ac i1 ?'a"
žívací trakt. A}o to nebolo ani škoda, ani
na škodu.

: :1í2

Vyslecken toho všaho snažení'oy)-c opož-
děné zahájení soutěže /t hodína/, a p i
ne p íliš p íznivén počasí , a v tuto roč_
ní dobu nevyhovující oko1í /značně vzrost-
1é zenědělské porostY/, byta soutěž po
p erušení /déšÍ s větrem/ ukončena ro71é-
táváním v kategorii A 3. Počasí na letiš-
ti v Záb ehu u Hlučína, kde se mistrovství
kona).o, bylo - oblaěnost B/B' vítr c-3 m/s,
teplcta 12 - t6 st. C.
Kladem tohoto mistrovství bylo ubytování
a s travování - vše v re ž j.i a za ízeních
po adatehi.

3. Da1ibor Krásny Jm

VÍlroně A3 /3 gtartv,/- - 32-zágognÍkri
1. Pe tr Podzimok
2 . .,Tar omír Ore 1
3, .jan Zahradník

1. Karel Mach
?. Tomáš Za jíc

1. jaromír Ore 1
2 , lÍi lan bíat ě j ka
3. Pavel Kolis

Pha

btc
Jm
Jm

.lrn

vč
Stč

?35
22L
20L

180+67
180+ 5 9

179

360
344
333

v-e-J:oně FM /j-gt*rty/ - 7 závc.9nísj
1. Lerrka Sázavská Vč
2. David Siln Jm
3. Albert Drakas Sč

Pie hlgd-q ískan''Ích gg da!1Í .j9 dnot1 . kra.j!
Ji homoravsk;i / Jn/
Vychoc oče sky /v ě /

3.-4. St ecočesk; /stč/
3,-4. Sevoroěesk;i /sč/
5. Praha

1.
L.

větroně.4 } á s!+r!v 1:.29 závcÉníE

MrSTRoVSTVÍ čn
Vyh}ašovatel Mis trovství české ropubli_

kyleteck;chnrodeIá -žákl3 11 .-13.7. ,

1993 - Ministerstvo ško}ství, n1ádeže a
tělov;ichovy a čmaos - pově ili po ádánín
této v ,znanné s ou těža Stanici nnlad cb tech-
nik ilaví ov.

v po adatelskén sboru měl hlavní slovo
Ýau-aronÍr Herman. ,.Tak so mu poda ilo zo:ga-
niz ovat z ávod kategorie SUM / + ričas tníc í/ ,
nemchu posoudit, ala ''voIně létající'' ka-
tegorie nezvládl. Zde byla vicět s ice El&-
ximální snaha, alo také mininální zkušeno-
s t i po adatelri s organizací závodri p odb oné-
ho charakteru a velikosti. Navíc, stejní
or8anizáto i vo stejnou dobu organizovali
s te jné rnistrovství raketovych modo1á ri

Y /r Oo Z&KU.

vÝsLEDKY
iíéz e l1?. /6 s tg4t - 13-z áy og!ík

Mistrovství
teční v M1adé

Žáci

X- y rl OuK zaKu se v roce
BoIe s lavi .

Jaromír Crel

544
444
420

1-2-?
1-1-0
1-0-1
1- C-1
c-1-c

L994 usku-
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MISTROVSTVÍ MoRAVY A SLEZSKA F1ABC

III. mistrovství Moravy a Slezska so uskuteěnilo 22. srpna 1993 na lotišti v Kunovicích
za iceáIního modoIá ského poěasí - vítr o - 2 n/st tepLota 18 - 32 s,t. C, oblaěnost 3/8.
Po adateli mistrovství byLi z 3C8. organizaco čmaos - FÉNIX Kunovice. Kromě skvělého po-
Easi. '";i.stili také ěaso'urie" a tak v pr'iuěrru hodinov ch soutěžních kol měli soutěžící
dostatek ěasu na kr.ts eěi, jídlo....

Pozoruhodné v prr3běhu sportovních boj bylo to, Že ze t í celkour 1étajících juniorri
v kategorii FlA byti natconec dva'lplní", kdežto z 27 Létajících seniorťr jen 3!!

Jaromír 0re1

vÝSLEDKY

Kate gor ie FlA - iuni o i / 3 s ou téžící /
1. Jose f Kobek
2. AIe š Rygrrlski
3. David Kamrla

Kategorie FtA - senÍori

Kate g9rie-E1B-:-99nio i - ,/2-s outš ží -

1. Evžen !'olwarczny tlaví ov 1284
2. Bobumil Reichard Cstrava 954

Kalggor i.e-F'lC --_riun! oii /3 -gou-t'Ě 
ž ígÍ/

1" Jaromír Berek
2. Marok Schulz

íatggoiie-FlC --se nigiiJ4 - sgutiJlc .

1. Bed ich Kryěer Uh. Hradiště 1261
2. Joso f Blažek Uh. Hradiště L259
3. Ladislav Ďuroch Uh. ilradiště LL42
4. Jind ich Michálek Cstrava 960

1. .Tar ornír Ore 1
2. PaveI Fejt

Záb'eh 1260+55
Kunovice L260+ZO
Kunovice 8C9

L26cts-59
L?50+49
126C+20

L255
L243

Kunov ic e
Kunovi ce

1137
1058

l. Frant išek GLaziga 'i{o13 Šov
2. vít Hladil Kroně ríž
3 . Vo j tě ch Z iria Hranice
4. Čes tnnír Řezníěek Kroně ríž
5. F'rantišek Kartěna Kunovice

Kategorie FlB - .iunio i /z soutěžící/

0s trava
Cs trava

Kr orrě ríž
Krorrě ríž
Kunovi ce

Kromě íŽ
ZLín
ZLín
Cpava
Ho1e š ov

1110
1102

- 2. s ou réž/
868
84
311

2. s ou též/
900+170
9C0+l.26
900+L?2

886
874

z Do}'IACÍcH SoUTÉŽÍ
?. Aleš Rygulski
3. David SilnlroBrÁL ;rl,;t Holntl4 . : er-rpgni\

Soutěž se létala 5.9.1993 na letišti
v Chrudimi ?.a poměrně teplého , alo do š-
tivého počasí' které odradilo adu p ihlá-
šen ch borc .

Vě troně F1A /tt s ou réžíc í ch/

1. Ivan Crha Lomnice Íl. P. 879
2. BohuslavR,z Chocer 860
3.JanDvoák V.\lazi íčí 846
4. Lenka Sázavská Chrudin 819
5. Dušan Frič chrudim 8cB

SLo\'ÁCrÍ NíARATÓN - 2, ročnít
Slovácky nara't n ' kterii uspo ádali kuno-

vičtí mode}á i na tamnín Ietišti se létaIa
jako dvoudenní trojsoutěž. SoutěŽ se 1éta1a
7,a poaěrně vě trného počas í., v s obotu 9. a
v neděli 10.10.1993.

Kategorie FlA - junio i /sobota 9.1C./

Katsgorie FlA - senio i /sobota 9,1.A, /
l. Bronislav Gablas
2. Františok G1ozíga
3. Miros1av Petráš
4. Mi1oš Hudcoviě
5. Julius Hladil
Katogorie F1A - junio i /9.10.

David Kalina
David Siln
David Kanrla

Kat og or ie FLA' - se ni o i /9 .10. -

Kunovice 7l-9
Krorrě Iíž 680

ZLín 871
Iíole šov B5B
Kunovice 848
PiešTany B13
Kromě íž B03

1"
2.
3.

1. Čestmír Řezníček
2. Bronislav Cablas
3. Josof Gablas
4, Ant onín Miche 1

5. František Glozíga

1. David Kalina Ý?vÝaÝ
ť\roÍne rLz 726



:.at egor ie FIA -
L. David Ka1ina
2, David Kamrla

iiategorie FIA -

l. David Kal ina
2, David Siln
3. David Kanrla

1. Czeslar Ziober
2. Miroslav Běčák
3. Stanislav Kubit
1. Jaromír 0re1 jun.
7 . Milan Drobisz
t. Julius Hladil

junio i /neděIe Ic.Lo./
Kr omě ííž
Kunov ic e

745
J44

888
887
875
875
866

7

10
L5
2C
2C

vÝsLEDKY

s eni o i / naděle 10. Lc . /
i. vít Hladil Kromě íž
2, František G1ozíga Holešovj. Čes trrír .ezníčet Kromě íž
4 . 3ronis lav Gab1as ZLía
)" .josef Gablas Zl.ín
ila'ue gor ie FlA - ; uni o i / celkově /

32
Pgn(! oppM _t-gg3

Soutěž o pohár CDD}í ve Svitavách uspo á-dal v sobotu 16.lc. Mode1klub Svítavy na
ploše Ie tiště ACHP vg Ve ndolí. Le tos se 1é-
tala za veImi pěkného poczimního počasí
/nocelá skébo/ - zatažeool 6 - IcoOl PIo_měnliv vítr c - 2 m/s.

Kategorie F]Á - junio i /a soutéžících/
1. .,Tosef Kobek Záb gh
2. Libor Stárek Choce
3 . Le nka Sázavská Chru d irn

Kategorio F']Á - senio i /L6/
1 . Zdaněk Have 1ka Olorncuc 9CC+IO4
2, Robert Dvo ák Chrudim 9c0+ 78
3. čestmír ezníěek Kromě íž 885
4. František Gloziga Holešov g76
5. Alois Koudo1ka l{. T ebová B71
6. Bohus1av R,z st. Choce 846
7 . Pe tr J akoubok Hr. Král'.lvé 828
8. Ing. Pavel Stloukal Záb eh g24
9. František Dvo ák Chrudim Te?

de Is ch FIJ jaromír Org1 st. qe sv;ini 23 o-
kri star; rri motory FoK - 1 ." ngslaěir na
vítěze Wlodarczyka, ktery 1éta1 s novyn,
ve Inri dobr1rr " ž|lavíko m'' ruské pr odukc o.

v ''sifonoch'' F1K ''to p edve,dli'' všen SoU-
téžící z F1g.kouska, p e,cevšín W. Schaupp a
W. Hach . Štoaa j en , ža tent okrát nep i j o3,i
naši.

Na závér bych chtěl jnnénom hlavního orga-
nizátora. soutě že Staška Kubita pozvat co
ne j s rde ěně ji vše chny vás l lltode lá e če ské
repubIiky, kte í se zabyváte níže uve'den mi
kato8oriemi na rv. ročník BIÁCK cUP ' kter
se v p íštím roce uskuteční v trad,iěnín
termínu na p elomu června & ěervence.

Jar omír ore 1

Kr omě ríž
Kr orně ,íž
Kunov ic e

PL
CZ

PL
CZ
CZ
CZ

840+126
840+ 83

813
793
784
778

3
B
9

CZ
CZ
CZ
C7,

CZ
CZ

cz

9C0
836
832

78
758
756
754
75C
714
713

{at"egorie FlA - senio i /celkově/
i . B r oni s lav Gab las Zl'ín
2. František Gloziga Holešov
3 , če s tmír Ře z ní ček Kroně i.íž
1. Josgf Gab1as Zl.ínj. vít Hladil Kromě ríž

Antonín Michel Cpava

Kategorie FIH /3o s ou těŽící ch/

Ir

t re no Evropy .

9. Josef Hacar
10. ví t H1ad i t
11 . Lubomír Drobisz
L2'. David Kal ina
13. Jaroslav Voldán
14. Vojtěch Zína
15. David Siln
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{at egor ie FlG /to s ou též,íc í ch/
I. }áarek Dzianziel
2. jozať Kcs czíarz
3 . Anat o ri j Ryb če rr]rov

Kato gcr io F]'J /s s ou těžíc í cb/

3. Gerhardt iviibbeking

sannck ídla'' OPEN''

1. Julius ttlaCi I
2. }ígrlqs'n .ienne
3. S tanis lav Kub it
Sanok ídla tlFlAll

1. Julius l1laCil
2 , lors t St offe ls
3. Stanislaw Guzik

D

CZ
D

PL

CZ
D

PL

658

627
573
478

586
523
501

rnienky. Po rispe šne j vg černo j porade s vodii'-
cin t; nu a vydatnon spánku v stanoch nrís
ráno privítala zanračená obloha.

Po prosunu na prodpokladané niosto šter-
toviska sa v;idatne rozpršalo. Dážd ale Po*
merne rychlo prostal & po zmene vetra sae
sa presunuli na opačnri stranu od letiskg'
Lieta1o s& za slabébo vgtra a vá{čšinou na
termih . Kto sa netrafil, tak predčastne
pristál. Miertuš v tretogl kole pristá1 Y
nápro}ivom svahu v agátoch a pri ngrispeš_
nom hladaní modelu vyp}aši1 statného divia-
ka. Zá,soby tekutín sa rycblo nrínali a tep}o-
ta vzduchu rást}a.

Do rozliotavania sa celkove prebojovali
ětyria pretekári.

Po vyh}ásení vysledkov a absolvovaní ben-
ketu smg zahájili presun. Bo1i sm opálení,
la}cší o dva modeIy ,/Nosko, Miortušr/ ; plní
d o;Bov o

FlE - družs tva
1. KOLIBRI II /\áans, Hgisz' scbiibel jun./
2 . }fiíŠ I I sLovAK TA /Nosko , Valaš t iak , Mio r_

tu š/
3 . KCIL IBRI I n tz]., Mang, Sc triiUel/
4. MMŠ I SLOVAIGA ,/Mravec l Uhrín, Ťažk,/
5 . RctíANIÁ I /A'rgbir, PoP , Popa/
6. AEHO BOffiMIA /Crha' BLažek, Pf i ster/
7 . ROMANIA II /Patcu , Razman, Manta/
8. ROMANIA JR /Pop, Solegean, Suc :'u/
g. AUSTRTA MIX /Aust K., Aust G., Sctriibel/

PL
PL
RUS

PL
CZ
PL

8C6
736
7l-3

818
690
538

-4,40

825

7C0, Co
67 6, 66
658 ,33
565, C0
498,33
494, oC
469 ,99
469, oo
466, oo
454 r99
358 ,23

Kategorie FlK /9 soutěžících/
1. Werner.".Schaupp A
2. ',$alt er l{ach A

Vo dnech 4. - 6.6.1993 se uskutečnila v
Rununské C1uji mezinárodní soutěž ffrc v ka-
t egor ii F'lE. S out éža s e z ťrčas tni1i g ou těŽí-,7cÍ z Cech a Slovenska. Na soutěž cestovali
společně. Pár infornací poskytl ěasopisu
ir-g. Pe t er Nosko.

i'ia cestu suro vyrazili d a 3.6.1993 z Ban-
skej Bystrici okolo 18'00 v zložedíl Nosko,
Híertuš, Valaštiak, Uhrín, Crha' Blažek
pod vedením vecriceho v pravy a šof éra Jána
uiškoviěa. v Bre zne sm pribrali Mravca g
L wa , I'r'azKeno.

Po ponerno bladkon priebebu sme okolo
6,ffi ocrazili do Cluj NapoC&o Po ra ajkácb
ne park ovisku za hodns j as is te ncie "mie st-
ne j honorác ie'' Bme s a za.pre z entovali a Pr6-niestiii na Ietisko.

Fr i tréningu z,a tr op ického počas ia a
bez tekutín' ktoré sme si ako "sk sení',
ncoelár i n'ezobrali , omakali mies tne pod-

vÝsLEDKY

1. Jerzy illodarczyk
2. Jaronír 0re1 So to

3. Grabarki-ewicz

FIE - jednotlivci
I . Fe }ix Sc hiibe 1
2, Ivan Crha
3. Horia Selegean
4. Milan Mravec
5. Alfre C niit z 1
6. Jura; Ubrín
9. Peter Nosko
}0. Milan Valaštiat
1}. Igor Miertuš
14. Ji í Blažek
2L. Jozef Ťažk

SVETOVY POHAR F1E

A
c7,

R
SR
A
SR
SR
SR
SR
CZ
SR



ZE SoUTÉŽÍ vroRLD CUP
PAI'íPA cuP

S ou +"ěž s o létata 27 . června
iie1chta ÍlUo

F1Á /Lo7 soutěžící ch/

34

l. . W. Gerlach
2. S. Makarov
3. V. Stamov
1. J. Vosejpka
5. J. Schllhase
5. J. Drapeau
7. K. Van De Ven
3. R. tsrinker
F1ts /54/
1 . ií. tsrobe rg

afr.é. JLo er].

-1 . M. 'Jlloolner

Fr3 /LS/
1,. C . Wachtlsr
2. R. Stabler
I . S. Screon

v belgickém

1170+226
1I7C+187
I170+168
117C+ 7L
115 5
1137
112 g

TL?4

3 00+3 09
300+ 283
lC0+?7 4

L32C+300
t3 20+ 267
L32C+245

D

RUS
UKF
CZ
T\l)

F
NL
D

D

D
GB

aa

v

I{L
GB

vcjn s JENÓ ME}íoRIAL
Letošní soutěŽ v Szentesi provázeLo hor-

ké a větrné počasí /létalo so lc. - 11.7.
Ls93/

FlÁ / qz s ou těŽíc í ch/
1. K, SaI zer
?. r. Bezák
3. F. Kerner
12 . P. }rÍagd ole n
15. B. R ,,
17. H[. ZLesák
31 . L. Brit or

F1ts /8/
1. C. Z old
2. E. Cofarík
3. M. Varád i
F1c /9 /
1 . V. Tr egat ovi c
2. .i. Szacsényi
3. G. Banfalvi

A
SR
H
SR
CZ
CZ
SR

H

PL
H

].'260+2
I26C+ 28
r253
1168
1138
11i 3

54C

6CC
592
qno
./vJ

650
5C5
496

UKR
H

H

NASBÍRÁNo NA LETTSTI
* ''.1ak-by tady byIo krásně, kdyby tu nobyly ty buntory'' - ekl nedávno v znann; p edsta-vitel konservatívního ''d evo-papír" k ídla Bratrstva vclného letu bratr inzenyr širo-k.:( probIénu potlaěování se však postavil čelen3 uŽ si obstral uhlíkové torzní sk í-ně i nosníky a p íštín roce hod]'á tlaěit, až ná-u všen budou lézt oěi z d 1k

* ropa Gablas v pr uěhu tetošního místrovství čn ve volném letu v Sozinově Ústí poznarne_nal' že na tyto soutěžo jezdí již skoro ěty icet let a že bude nuset p estat. ilebudenusgt. V konečném po adí obsadil Josef Gablas vynikající druhé nísto. A v becl Íra nis-trovstvÍ zanechali starší borci za sobou celou plejááu mladších. Asi to bude stejně,jako s vínen, ěín starší, tín 1epší.

Německy rnodelá B. Wácbtle r sB na mno obrátil'
sIedu jící nabíd}QJ 

"

N a b í 7, í m p edplatné časopisu
kter; vychází 4 x ročnš - pozn. \E7 v

vvr,vyŠšÍ naklady z8. poštovné doplatím.
Acre sa ! B. Wácht 1o r , Wacko rs tr. 13 , D

TIMRMIKffi}ISE
yměnou

- B5c51 I ngols tadt , Něrnecko

vo Vo1nén 1etu zva "jnil ná-

volny ie t,
P ípaoné

ab ych

/ne
za

mock]Í čas opis pro
časopis MODELÁŘ.

SIoVo záVěrern
V o1ného

FREE FLIGHT

WOHLD CUP

Tentokrát bude krátké. Konečně vyšlo další čís1o
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Ž-t-srr<orzÉ P:rI'K:' zo}qA z t'SA'
Jsou oblíbené nezi nodelá i na celén světě.

Pilka '42' č. 150

Pilka Pro nej jenněj šÍ iez, tlouštka
zub 0.6nn. Náhradní tisty č. 158B

tistu pouze 0.2nn, rozteč

se Provoz
onravdu ?.a

'ilj.versá]'ní pilka č. 500

Pilka PIo viestranné použitÍ, hloubka ezu 30nn, tlouštka listu
0 .2 5ml rozteč zubri 0 .8nn. Náhradní tisty č. 5088 '

jsou v balení po trech kusech (event. nožno i po jednon),

obzvlášť šetrní kutilové si nohou zhciovj.l lolastní držák a níi
cmz

nilku

' ::::;čené naloobchooní ceny:

-.-.-';;:sáinÍ piika c. 500 t24.00 Kč

-:-::ková piIka '42' ě.150 115.00 Kč

:iá:;ajlí listy 5088 (3 ks) 108.00 Kč

];á::allí J'isty i58B (3 ks) 88100 xč

i';:kureaění v robky jsou podstatně dražší a zahranični urodelá i ( nejen v robce pilek z0NA )

--';::'-, že i néně kvalitnÍ.

?; :atnácti létech každodenního používání v ele doporučuje, dováŽí a dodává:

:: :}te!s - lvan lorelsl
l' rr:acrí 

_zást'upce 
zonÁ pro čR

liad p ehradou 15, 321 02 PIze
tel/fax (019) 3s285

UZTTECNEJSI NEZ LUPENKOVA PILKA
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Tel": #e55 l$3 ffiSde 5

Fax: 0455 #$3 S5ve einá obchoďní společnost
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