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Cbsah, do Vclného ]-etu přispěli
český pohár F1A' Fl3' Flc
?ří1ohy k pravidlům č:
Ťerníny soutěží čp rr.l' F13, FlC

Bodování soutěží vo}ných modelů

Mistrovství světa volných mode1ů
v USA

?roťily
Americké házedlo ''cOcT rV"

ModeI FlE "OIL{MFION" K-i{.Ritterbuscho

Samokřídlo''A. 0. N-13''

Model FIA "SPAGETTI DEL MAEE"

Model FlB Josefa Klímy

Mechanismus na zpožěování spouštění
vrtule u modelu F19

Vrtule FIB A.Andrjukova

Japonský nrodel FlC
Létejte CO'

Vrtule na modely na C0,

Modol C02 "VLK 4/93"

A.Hockicko: Príbehy vyhrabané spod
balzových pilín
Príbeh šiestý: Dobre, že kde nenóže
ěert, možo baba

Príbeh siedrny: Varuj dušu na doline

Príbeh vosmy: Modelárska ,/skoto/ ko-
rida
Majstrovstvó SR FIE

Loučení se se"ónou FlE
Soutěž UEU

Světový pohár FIE

Kovovó Ěsblony na profil křídla
S1ovo závěren

2
občasník pro přátale volného 1otu

I/)

v. 9:lÝN

- t.
..,,. 5LmeK
- ,,,i. )rneK

,j. šimek

F.Kapusta

S. Kubit
THERMIKSENSE

IlíERMIKsENsE

THERMffiffiNSE

TIiERMIKSENSE

J. i(lína

J . KI1MA

THERIúiKsENSE

VoI libro

L.Va1ěík

L.Valčík

A. Hockicko

A. Hockicl<o
,

A. Hockicko

I ng. P. Nosko

J.BIazok
L.Ápe}tauer

Ing. P.Nosko

R.Melkes

W

lo ČÍsla pi.rsÉll:
t.J].rr:lmeK

Se1ská L9
46C Cl Liberec 12

Peter .{apusta
Va;anskéiro 14
936 01 šahy

Josef Klína
štúrova 1z54
4]-1 O?- Teplice

Lubomír Va1ěík
Dukolská 318
562 cC Ústí nad Crl.
Anton ilockicko
P.0.Box 39
053 04 Spiš.Pochradie

Ing.Peter Nosko
Nábre Žie l@6/Ia
031 01 L.Mikuláš
J 1r1'Ď.LazoK
Dolnj Láno ]45
543 4I Lánov

Lunír ApaItauer
Pražská 1004
252 28 černošics

Fadovan Melkes
Dobrovského 44C
664 01 Bílovice n.Svit
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Vydrívá lúilan Zlesák
Na výsIuní 37L
53B 54 LuŽe
Tal.a455/991302 - don&
0455/97Cf8 - zagrěstn"
Rog.zn. LL/R-3LL/9O
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čnsxÝ poHÁR F1A, FlB, F1c
.] áva'-i t-r,:.: !_:l;dirr i tr l,. Y

1i !]]c:r-tl*Íjnin] ]. l-lat':clllr-r*nri. i].i= jsc,r-t F]"A"F1B.F].L: . ;.:iL:f.-_rdi',1_.E]]' 'x1r.:
r_l í..=Ín|-l..rí v;rP1:-o\-/a+- sor_ti_i::Í [-'|-i-1 ťfJL=Ehnž,tř:. l,;_ef-'-:rJcr-ri:
i:..:(icJ'r l';1r-rh nir-lÍe Lr--Fc,r*rd";rl:- Fr-Ě l,:..:!dr-,ut l,laLegorj.j. Fli-lLl:;: Ea ;c.:,cJriut
:ilctt..t'l:.ĚÍ ÚF'

'.|1,,i i]or-Li_i+l:Í ĚF -=F! íncjl-loLt .:ťtťei-.t-t'i rJ.'rat r nc--.ČIenr Ůt'tt"tol;.
!'|i l':. =c,utl:-ětj. i:]F' rnr-t=j bl't p;ť'ipt-téten ý'.až,1 Ý. l,;dii Ír!? pt!'iirJ'át-, 1'

d;ieFi.rI._Í v!lac v't-et_inÍilt-L Llr/r==dErl Éí1l ý F'ropc|;ircich i.:. l:rJt-Lt-É.:r.
3i Enr'.r*_i!:e 5É l,lnrr*ij Í' pr,rJIr:' E1a1:.rr.ýclr pra.rrcle1 FA\'t. E cjl:Jc:h7]. l.;iiirn:r

bétt-r :ýr:lr nš rrai:ťrl-r l'aLth-éÉ:Ícl-l - pc,Če'|_ =i-art-r-1 ,=pLl.sr.li:, t-r.::.Lit'l'_áv;.ir-'ri
Ěi FJr_|d "

b / Í-nÉ:rtý'|:'.i;'rn]i nLl 
=r,r-.t.[:.Él'-Ír..: 

rnlt=:'. h;ÝÝ_

ptF í l_i.[ *i*r-.n ý in "

'7 i l'l*_j pc';rdi:.i-i i cJcr t_ťeclr L,+i.Jnťi .rycJá
1 í:i'l- i nlt i{ ._i r:dnl-t -j e.j Í l,:n;:: i. i.

i::'ro r',vc ir.|. r-r 4 í
;.rJ.eprcr'i j*rJnnin

pod rn Í rr l,; t_.t 5 clir Lr ,v

tnirrlirnáInÉ dl'*r

'', ťi.:iÍi [ll'ii l-l riríilF:?Í] Y .z*ern :ll á j ti:lrn,_: t:Iirr Í:: t

F_,cf att:J at. e 1 =c,lrt. i{ž t- v ý 
=-. 

1 l.:tJ l.; t-.:'rnt t

i srš I r=: l-la adr_eÍst-l t-tvt":cl'i=l'll_rt.t'Y'
pi'í1c]ťe'

ť]/ Zal l,;tiÍdÉ--:ha strLt1-ě3 1cíhtr'" l,;t.erý burde ltvecl err vrj vý:l'lE'ťl |,:r:,.",ť.*

I:i.="'Lírrtg-.j', :aplai-Í PE--'ťarlal_e.L sor-tt-ÉÍe'J l.:.Č.l,:.+-er-É z*r'rt1e r-l':1 aťr-i.:Íl]LI
l.l.lĚ.]tJErlr-,l.t v pť í 1 o]: tJ ."|-;'rl,;t'n r/yhrěinJi Část-l,;a t,utcje. g''l.ol.tÍj'L. |.; pc:liryL.:í rrál,. Ielt:i r_l\

sprrj*:nýcFr:9 orqani:acÍ Čt=., ;:opřípadě l.; nál.;t-t pur cer'] Érr_,'l 1t'ft,;:t"-,'
st Dr: l.;cinetlrrél_lo pr:ĚadÍ ť1t='!3ť:.1 rapr-.,čÍ't-Áv.:ijí t'.ý'i rrc.j.lepšLl vil,;c,rt:i.

.1 fii BodcrvÉ.níl FJotlt-t-ie pr-r.LrvrTr sr sr:ut'|-ř,:Ílr:icli - Ínir.:|íÍnrdi.l rr Ě V*,.il'. LJ.l*rř:l:*-
á prvn L t-ř j. rrt'dr j! j hnrr j.'f i l,;ar: í '
|;'aclrntrnost_i ;r 1./Ic]r bndování 'jr'olt LtvtrjjclEl_l;ý v pťÍ.l.c]T'i.n"

DoFmrurČEná porJni í n l.l y

I / šor-t't-iÉÍ 'tsL- br-rde l,;'orrtrl- n-a 5rEdífi r.f-*1rt-ů.
!, l 

'1 
ecJTrr_, l". 1iv'ét l,:.cr]a bltcjc-,t-t EfneE€Í-lc-{.

'1:! l-..e'l-o.rli ťg.:-. =i tnr.:ltc:t-t niÉřrt- scutt-ť'itÍr]: nli.'/lájern.
*;:tlrtJ ::irrutt'#;!e Ly viíal,; hy1o vhodnď,i ;*-ji=t.rť
č;rsoméřrÉe Ft 11 ]-'r aJ 15 srr-rtÉÉ ících.

rli V l_rříFadt! víájernrtÉtrt: rnĚ:ĚenÍ je {:.řeha 3ácrlGVá1-
snltt-ĚIjcÍ méI od jelrJnc'lro Č.rsorrĚť'í,1 i: :měi'eny
-I 

-.---L,krL.ctI LYo

'J/ I)opr--,rurÉerrÝ vl,; IarJ l-l 11 ='nlrt-éI Čr' j r.. llfr l.::ť.
(:;/ Urá.rěrl';a pťil_r Ldršel.; by rnť:1a být ínáx. 14 drrÍ DÍ'gcj gc,uttěÍl.
7/ F'oř.rdgte1 nebr-rde vE vý=ledl,lorit{ Iístirtě utv.1dét- počt-:t :ísl,:'irrrých

borjr-il ::or-tt Ějt Jc J ho'

F'r_n nr-r.l.tý r'aťrríl,; bylcr r'$:t-rodnutto pcrnecfr;rt pofad;i+-eIůrn rnii:lj.niáIrrÍ
vnirtn::.'l:. i"/F ;p:r_1-r-r[:ur nrQé1l-'lil:ace r'nr-t1-,É!tp ii n13íjrnL-it-..rv*r'L pr:ťe|_ i:",:l-t't-É.*Íí
ť-:i= -i irl ;ýrii ;i1:t\:.:t.:i:u:rtrn rie':]l -i ai.. Ji:, Lt1i'(jjrl:lÉrrlc-' 1Li'vc-til'r,i;g1-, i::citjiiiti-r i,.ár;t-l'
L_]q:Fr:r_t.tČerl r_.5 ElĚC]mítrl'l;l ma-iÍ =i'=r-tÍiL |,a1Lli'l{i:1 -l s. li,-: r_trÍrťÉ '.iclcl:i'.]-l,'íJ i,.:.-.

-.:i-1 r:c1rrnr:errí t:r'Q..rrl ii_gce snlt[.ěĚ1. p:crť'adal-c.lJ. l-'liii nÉ vÉ;l|,:. nenll.triÍ Í,rát.
.- t.- 1 .-,.JÍ-J l i .L t---'LJ 

'

,]Í :L ť 1 *.l: i']Hl.
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Datun Kate-oorie llÍstolonánÍ Pořadatel Adresa oořadatele

1..4. FIA FlB Fli
1ó.4. FlA
t7.4. FIA
23.4. FtA FlB

7.5. FIA FlB Fl,i

11.ó. FlA FtB Fli

2,7 , FlA FIE Fl[

0 I onouc

l(ož l"anl

l(ot I any

Hostoni ce

Hoi'i ce

CHrud i l

Eorot i ce

Hoškovice

Sai en á

HISTHOVS

5aiená

FFIíC 0Ionour

LHl( Plasy
Llll( Plzeň
Llll( DobřÍt

Lňl( Holice

Zdeněk HAVELKA

iaenĚk SUšÁttttA

Jan V0SEJPl(A

JosEÍ V0LF

Petr DIJŠEK Dobrá Vooa u Hof,Ic ó6

Fischerova 1?

Eabinská {{8

Nad Týncen lE
l{ová 718

Ha výsIuní

Lipnice 22

Seisliá 19

5aeČenshá

0L0ň0Uc

PLASY

PLiEf,

DoBf;lš

LIBEREC 12

7t1 slAllÝ

179 Bú

33i Úl

312 lB
263 B1

587 7l

27.8.

10.9.

17,Í.

FlA FlB Fi';

FlA

FlA FTE Fii

LlíK CHrudio ňilan ILESÁK

FFT V.Í1eziřítí Pavel BAŘTIPÁN

0t{ Liberec Jiří ŠIHEI

Ltt[ 5laný

TVÍ

Llíl( Pr a ha

Václav FlJXA

371 LuÍE l3B 5+

(/ELKÉ ňElIRlČÍ svc ot

4!'B 0l

274 0t

ťe sttÉ REPUELIrY

8.10, FIA Fl!' F1i ili lan V'/I)RA Holáknva 571 PRAHA B 180 A[
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EfJE}trJ\./é\Nl l- 
=;{-f 

tJ-I-ĚŽ Í 'l,'.'Dt__f-*lÝ=r+ l-.l{'.f ]-}F--l-_ťll

T*nto nřÍ=.né.ie-:ii I_, 1É.i. jal,;o r=al,:.ci na pr*isr,évei,l L. 'y'a1Číl':.a i'vL.
č.j-; , 've l.lt-*t-Éi-rr laE =rníňLtje c' t_tr.frn ie ,lyfiÝÉlÍ.r-n nr:vý =f_'ui=,_'nhc'dric,cerri prc ÍE:i:ťíCl-;y nej 1epéích SF'c-lrtovtrt:l"

Hned rrár t.t'li:'-i 'ré;.Lli rnutsÍrn pr}edeslaL. je j seirr př-tr ErLlšEn í
žetr*iČl,;t] " Ai.=-_-_-.i-..,aň pro 'r;aleqoríe El-Ft íorů. l'; tomr-rt-c' márrr -iedili
dů.i,r'd. Tím|-a d[rvr:denr je pn=t'-rp nĚl.;terých pci'e'da{-eIrjt vertsejrr 'i,_h
solttéÍ1. l';lerrí při nepĚí=nivýcl-l podmínl';ách sot_ttěž od1oží. nebo
dol,;once =rr-tt'Í. .-r pah: -i i od1ét-aj í při j iné sor-Ltěž í. |,;dyž jseut
podmínl,;y pĚí:nivé. anit " by by1i = t-oltt-o =inÉnout včas se=námen j.

všichni přih1ášení' Eám jsem t-ent-o postr-rp por*adat-ele =atii n..
vla=t-ní l.lu1!í -=. i clr..'sIechut 'v'lnln te to není nĚípad ojedíněIÝ.
Z hIedisl,.:'a iťrČa=tněných Ínode1ářů je t-enťa postr-rp rnoÉná správn;í.
a1e z hIedis[';;.r žebříčl,;u1 to z-narnená značné zi':.rE=1ení Výs1edl,;ů.

DEilšÍlrr důvrrdern proi-i šebĚíčl.ir-lm j= to'. že na Če]nÍ poricE 5E
lrrr1Íe dost.rt tert. l,;do ob-jerdí více sor-ttětt. Navítr F'l*i těcht-o
sor-rt-ěÍÍch :řlrli,;a. l,;dy dojde l,:.e v=ájernnémut střetnuttí de-ime 1-orrrt-t

" p1ieňál,:.tl'' a " hr'ániČál.;ů" "

|'.láhr-;{dol-t zě. l,;Iasícl.;é tebřÍČl';y by sE moh1 stát ČeskÝ pohár 
"

|,:.i-Erý tl." ad nc;v* 9rEEóÍ-ly 'rrĚ1 prol-;ázat s./oj j. ž ivataschopnost. Zat- Í'rr
FrE l-.'r-tde l,:'onat- Fc'L|Ie Frn "vE1l.:'É'' |,;ategorie.. a1e nic nebrání i-orrIi.t.
.rby 5E pc'hát-o.',$ =c't-ttěže por"áda1x i v ostatních l,;.ateqor'ijch.
v l,;aÍdém pt"í;ra.dĚ by počet =oltt_ěÍí rrrt'šI bý+_ ně-ia.l,lýrrr =půsoi'i.mtrílit}:Pn' Z;.:rtíin pJ.-+tÍ pr:rt-tze jediné přc-tVíd.l ,:. Íe l';.r!dý |';1t-tt m'-"L']l'*

t-t=pořádat Fl-tr'!';aždor-t l';a'Legorii pELtEL= jednr-r sor-Lt-ět \' rotrP. Zpr-1=':L:
t-lnEl!-l\-1trelrlí t-ěch''-r:r =ot-t'LĚĚi je ltvetjen nJ1 jinÉrn mí"-i'LĚ.

A rrynÍ -'i íl l.'l viastnímr-t F:ndování. F'odIe ÍTln= -ie nereÉ.. Iné vyml'---:ie-u

-iadnorJutcliý způsah hoclngcení sot.ttě!1. áby b'"-i zároveři =prar,*d.l.j..',;ú.
Tal,;,--rvÉ -ie polt:IFj hodnocení -iedrré strLttěĚL." t'+ Í-o jeĚtě F'r"i 5FJ1l-]i:l-l i
urr Č: i +. :'c h pr*ed pr:l,.: 1 --rdťl '

.jednoclr-trha_.i'|'_ je- nef[}r{-ltí tc'rrrlt;ál.:1;,.dríÍlrl př=dpoi';Ietdem l';e vili".í
nějal,:.ého rpŮ.=ol--rl_t" V Fra.r{i +-r: ínal_nEná' Žr: pc'dív.{rn-Ii --E !_lá.

\,)i=Iecl l,;'ortct-t ii=t-jn11 " he: -i;tl,;.r':řIo!,;o].iv poČítání rji=tím poČet harr1 .

V t-oirrto ptF í pa,-ir! '',.*al'.'. ni=n í potÍ'eLra' v,vmýá1e'L nĚro nc,'léhr--:.

tiprsved1iv:"1 EI_'ů=c,L -j= nLi'ině =].':žitéj:1 
j. F''-rd].e rrréhn néi.iÚr!.l je:

nutl:né, áby EE 't-e-nt-o 
=l,;]'.1cl aI ie dvr-.-,r-( čás+-í. F't-vni Č.1st zti.hrnl-t-ie

r-tnÍstění a drLth.'r n_e].ÉtEný Čas vrh1eden l,; iál,;Iadrr Írrlt Ůi_=t.t

dosa.žetrólro'iít-ě=em" +-r-dY be; ra;IÉLávání. Zahrn,-rvat- do vý=]E.l'.LL
i poČet solrtĚIících na sourtÉží nepovair-tji =á nlttnÉr Tl EE'oť
v případě, Ěe nenÍ sautt-ěÍ oínÉEer]a Ie =tra.nr poĚadateIe. ini
V padstatě nj.c nebrá.ní torrrut. abych se té l,;'t=ré soirtěže =u1čast-niL..A tíln. Ěe n-i rr ějal,:.ot-t sor-tj:ěĚ ; jal,;éhol,lo1Ív dt-\vodut nepřijedt-l" ._i i
V pc'dstatě v:dár,ám. F'roč by tedy vítěz tal,;ovÉ solttéže. l,;.ter'c't-.t
vyl_rraje t_Ěeba E_f. d'-=šÍ-ě a' vÉtr_r-t, mě1 dost-at- menĚí poÉet_ b':dÉi iic-t
tr.:o Ěe' -iá raČi:-lr r=eclÍtn doma a rny_=1írn na tc. jací že to _i=t-lii t.r
mL-.,deIár*i b]ázni' V.dyÍ 5,e honi ',''i_a.l';ovémto pcča.=í.

T.vtcr cf podcrbr'iÉ ťtv.rhy nié vecj1y
1 " i_očn í l.;r-L .Teět-Ěd=l,lél-ro polrárr-t F1A. 7a
|,. ler-é byIy |,ld;v9i utvetF'e-'i něny v l'1u.deIáři

Ví+-ě= sor-t1-ěže obdrĚ 7 'jaa bodr-1. Sto

p|"i vymýš]ení hodnc.lr=ní.

=ál';Iad -isem vza1 V;inr-?"

bodr-1 :a ltrnÍ=tr9ní a. s'Lo t-lactor
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u E na1ét;in Ý vÝ l.:.an. Na FI-Vní pohled se v=orec -ieví něl,;terým l lcerri
odpurdivě. Je t-o aIe nltt-nogt. PoltĚitím 1ogaritmur V PrvnÍ čs=+-i
vu orEe. dostaneme utrĚité =vý'hodnění 1idí. l,.:.teří .se utmísŤ-í na
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FREE FLIGHT
WORLD C']AilIPIONS'T'PS

Lost Hills, GaliÍornia
October 4-10, 1993

l{odalársky šport je fenonén, ktorý láka tisíce aktívnych vyznávačov a tisíce fanúšikov
na celon svete. oo"tii sa ao spi.ary l" "noln 

každého nodelára. No viene, že sa to podarí

iac ako dostatoěnoú odnenou za preliaty pot 1

cie podobne ako je to v nojon prípade' Kedže

"s "o svojíui dojnami z -Majstrovstiev sveta
"vol,t'lÉtto řntu", š radosiou túto prítežitos[

využívan.
Usporiadaním tohoroěných naj-

strovstiev sveta Pre volao lio-
poěn" pekne poporiadku.

Ako ěerstvý rrajstor čsrn /así do-
žívotse/ son costoval do Luěencatajúce nodoly poverila FAI a-

nerickú Acadeny of Model Ae-
rongutics /^MIL/. f,edže v USA
je každá piaá zene poťl kon-
trolou, neěudujen sa, že
skrrtoěnýn dejiskon MS sa
stalo súkronné nodelárske
Ietisko nevídaných roznerov
v Lost Eills v štáte Ka1ifor_
nia v púšti. Ťé'to osada sa
nachádza medzi San Franciskon
a Los Angeles. Je zrejmé, že kdo
sa nachádza iba jeden aotel, unie_
stnil 230 pretekárov z 34 štátov sve-
ta /a do toho son ešto nozarátal vedú-
cich výprav a rodinných príslušníkov zá-
možnějších pretekátov/, je jednoducbo ne-
nožoé. Preto sa organizaěnýrn centrom LtS

stalo nesto Bakersfiold vzdialené asi 40
níÍ od modolárskeho letiska. No a tan sne
sa mali dostad.

na poslednú ''výberovku" na MS.
Musím sa priznad, že baz node-
lov. Úvaha a zdóvodnenie je
celkom jednoduché. Ak v6bec sa
stane iilzrau a ako 'eó}istu"

na nominujú, iba v ton prípade
uvidín Aneriku. súlažiI sá.n so

sebou, niěiI zbytočne rrotory, ris-
kovad stratu nodelov, si mÓže do-

vo1id sruíě iua Verbicky, Kapusta
rozhodne nis. Aby som nebol úplne

Pre nás - reprozentantov už samostat-
ného Slovonska - boIa naša úěasd na MS

|rednedávnon skutoěne iba utópiou. Nikdy
son nev€ril na zé"ztaky, ale ako som sa
presveděiI, zázraky sa predsa len dejú. Bo_

]'i sne tam a-reDrezontovali sng. Samotná
Kalifornia jg'ěareko, ale ako ěa}eko sme

boli my - poznajúc okonomické možnosti
nášho mladého štátu - od úěasti na MS' na

to jednoducho nenachádzam prirovnanie. Ale

žzbytoěný medzi kolegami bojovníkni o Ie-
tenku' som účinkoval v úIohe ěasoneraěa.

vietor kandidáton dali poriadne zabrat.
Donáška nodelov v blate cez mokrú pšeni-
cu zo vzdialonosti 4 kn na ěasový linit'
to je výkon nad Íudské sity. NeprajnJ'ci
nodolárov tvrdia, že ja to iba Iacná hra
pre šibnutých! Ja mám iný názor; je to 

.-

ótrašne aráirá hra pre šiuntýctrt V skutoě-
nosti ;e to šport pre technicky zrolých'
zruěných a tvrdých chlapov, v ojedinelých
prípadoch aj pre ženy.

Koneěná noninácia v prekrásnej zasadaě_
ko parašutistov na Ietisku. Sedíme mlěky

ust. 93
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ako obžalovaní po procese čakajúci na roz-
sucok. Predsoda Zvázu mode1árov Slovanska
Dr. }!iroslav Šulc vynáša rozsudok v rnene
tronérskej rady: Na MS v ?_alifornii bude
našu repubtiku roprezentovař ;ecno kom-
p1etné áružstvo kategórie F1A v zložaníz
Ing. Tréger Ívan /Liptovský Mikuláš,/' Tng.
Magdolen Peter a Tng. Bezák rvo /obaja Par_
tíié,nske/, v kategórii FrB Rado FrantÍšek

COI'lPET.ITOR

SLOVAKIA
Peter Kapusta C
F1C

/Pertízánske/ a v kategórii F1C
Kapusta Petar /]íodelklub šahy/.

Teda piatí - ove nekcng}etné
cružstvá''. Skutočne son lutoval

nojich nokrých, zabIatenich a
unavených kolegov zc širšieho
výberu, že muse1i opustiř zasa-
daěku.

štoeat Kaby sne nohli mat aj
v FIB a FlC kompJ.etné družstvo'
keby sa kažcý z nzs prebcjoval
cc fináIe, ako sa to podarilo
nne, družstvo by rnohlo siahař
aj po mecaile. Leažo šport n6poz-
ná icsx. Rozhodu;úci ;e výkon,
momentálny výkon v súiaži. Kebi
mi nenanerali dlhý rrotorcvý chod
vo finále, keby.....

Po naciktovaní tódu veltcsti
repreze ntaěného triěka, '' obl€ku'' ,

čísla topánok a ostatných administratívnych
údajov som si šřastný nasado1 do rnó;hc auta
a za rekordný ěas son prekonal ten naričký
úsek z Luěenca do šiair. Maličký, lebo opro-
tí 4.2CO mílam, ěo sme na;azdili na auto-
strácach či v púšti v Kalifornii, v Utahu,
Arizone a v lÍevade, to bo1 skutcčne iba
króč ik.

Colý šiastný sorn odhociI coma ncdelársky
kúfor a servíznu tašku a s výk:ikom "mám
lotenku do Aneriky" som vpadol do postele.
''Blázon asi je to pravda, koě si ani ;esř
nepýta", poěul son v poIosne h1as svojej
uanželky.

A už son aj spal. Ma1 som krásne sny.
Snívalo sa ni o tom, čo sa v1astne staIo
skutočnos fou.

Petor Kapusta

,/pokračování v příštírn čísle/
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M 1:10, Ml:1

FlE- Mode.ll von Korl-_Heinz Ritterbusch

i
C.G bei
5s%

Sponnweite: 2520mm

Gewichte:
Rumpf mii
Trogf l'-Mitťelst.: 150 9
Steuerung: 709
Trogflcichen: 1659
H.- Leitwerk : 12 g
jesomt : 397 9

Hcicheninhott F : t,1,06 dn2
L:itwerksinhalt f: 6.22 dm2

Gesomt: t 7,26 dn2

Flcichenbelsstung : 8,3 g/dn2
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COSMO SKY-SCBAPER
F1 C by Koei Tsuda

t'lcDE L c KOE I'S GU\N EA P-!G- _ 
92'3 bo.sťc mdet la|uture cevelpment

1í2DEL D H)e 9 horeÍU(l'g 9 minuLes
Ťrci rí,stsoá óro UlNEA PtG- now test[ng

ťoLó)

+ NOTES: see drawlng on opposite page

Wing inciclence and wing heiglrt must bc dctermitted by

how-vou u'ant lo flv your mďels - Íast r'crsus slow bu(

steao!'. llrese factórs directly relate to tlrc spced ancl

stabilir]' cÍ p ou't red fl i g ht'.

(how far is lor You to decidc).

Powcr is Úrc easicst attd ntost cffcctivc
improvcr.

Fly it, try it. Pracúce. practice, rnd practicc -

tt'áťs u'ě only way you can be a winncr!

Koei Tsuda. 9 Flcming Rd, Chapel Hill.
Brisbane. Qld 4069' Australia.

TSUDA TAIL

Nose radius= 0.800 Upper surÍace max= 6.27 at 30

Camber max= 3.30 at 30 Max thickness= 5.95 at 39 [1s3= 402

X 0 1.2s 2.5 5 7.5 10 15 20 25

YU 1.30 2-46 3.06 3.91 4.57 5.07 5.68 6.11 6.22

YL 1.30 0.32 0.15 0.00 0.00 0.01 0.05 0.17 o.27

X 30 40 50 60 70 80 90 95 100

YU 6.27 6.06 s.49 4.66 3.71 2.63 1.54 0.93 0.28

YL 0.32 0.39 0.51 0.49 0.39 0.29 0.17 0.09 0.00



TSUDA A

Nose radius= 0.71 Upper suríace max= 7.83 ď 35

Camber 6a1= 4.56 at 40 Max thickness= 5.87 at Q$ [7qa,= 447

X 0 I 1.2s 2.5 s l7.s 10 15 20 25

YU 561 2.74 3.30 4.15 I 4.85 s.491 6.421 7.10 7.s9

r.s6 I c.54 0.28 o.1o I o.oo I o.os I 0.181 0.44 0.72

Á 3Cl.rOlSO 60lTolsolsolss '1 C0

YU
YL

i.n I 7.7s1 7.20
0.e31 1.381 1.66

6.281 5.r 1 I 3.6s | 2.121 1.241ffi
u.z,t

o"oo

22

BALL
Nose radius= 0.45 Upper suríace max= 10.91 at 35

Camber max= 8.'l 6 at 40 Max thickness= 6.45 at 25 Area= 397

X 0 1.25 2.5 5 7.5 10 15 20 25

YU 0.48 1.87 2.82 4.34 5.50 5.64 8.21 9.41 10.26

YL 0.48 0.04 0.30 0.82 1.23 1.62 2.38 3.13 3.8'l

X 30 40 50 60 70 80 90 95 1oo

YU 10.72 10.89 10.30 9.36 8.20 6.48 4.01 255 0.86

YL 450 5.44 s.60 5.61 5.24 4.21 2.50 1.34 0.00

BALL TAIL

Nose radius- 0'63 Upper suÍíacg max- 7.97 at 30

Camber max= 4.59 at 35 ' Max thickness- 6'83 at 30 Area= 482

X 0 1.25 2.5 5 7.5 10 I 15 20 25

YU 0.62 2.17 z9s 405 4.96 s.741 6.77 7.40 7.80

YL 0.62 0.04 0.17 0.29 0.42 061 0.81 0.92 1.03

X 30 40 50 60 70 80 9o 95 100

YU 7.97 7.85 7.37 6.56 5.30 4.04 2.62 1.85 1.06

YL 1.15 1.28 1.21 1.05 0.97 0.7s | 0.44 0.24 0.00

E

TSUDA B

Nose radius= O.44 Upper suríace max= 7.40 at 35

Camber max= 4.47 at 40 Max thickness= 6.01 31 39 [rsa= 398

xl0 1.25 2.5 5 7-5 lolrslzolzs
YU I O.e8 2.30 2.85 3.73 4.46 5.03 I 6.0'l 6.721 7.12

YL I o.s8 0.31 o.17 0.00 0.06 0.19 I 0.53 0.86 I 1 .'ls

xl30 40 50 60 70 solgolgslloo
YU | 7.37 7.28 6.74 5.91 4.77 3.{11 1.82 1.00 I 0.18

YL I 1.36 1.67 1.74 1.67 1.45 1.041 O.521 0.271 0.00

t|.s. -
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Vrtule na modely na COz
Již několik let, t.j. od doby kdy jsne zaěa1i v Ústí nad Cr1icí létat soutěže za úěas-

ti rraóarských a rakouských nodelářů, odbývaly se pravidelně teoretické meditace a i prak-
tické přesvědčovací nretody o nožnostgch notorů COo. Souěasně jsne si vzájernně dokazova1i
význan slov "jsom přesvědčen'' a ''přesvěděiI jsem še''. Fři;edné takové debatě, kdo byl pří-
tomný náš konstruktér rnotorků CO' ěísIo jedna Ing. Štefan Gašparín, jsma so dosŤ,a'tí až
do úvah jaký výkon a tín i jakouzvrtuli použí přo nejlopší využití ónergig našich dostup-
ných nrotorků. To byla doba kdy cena upravených ''speciálů'' pana Gašparína stá1a asi 350
a'ž 45o ATs ěí1í pro nás nedostupná.

Doba se však mění a nové notorky c 120 a motorky MODEL A 'lsil jsou již u nás na trhu.
Sico poněkud dražší, alo jsou.

Tedy v té historické době se hovořilo i psa1o v dopisech o vhodnosti vrtula. A nyní
po určité době, kdy naše odzkoušení teoretických úvah a propoětů ověřila Ietošní sezona'
chci so podělit o teorii, ktarou mi v Iednu letošního roku poslal Jenda Kubica - letošní
vítěz MemoriáIu Jiřího Snroly. V dopise ni rrimo jiné napsal' cituji.

''Posílám ten slíboný ěIánek o vrtu}ích. Původní varze měIa 15 stran, tak jsem vyhodil
teorii /í uayz ta se mi zdá nejzajímavěiáí/. Doporučuji nakres}it Diagram P - n, vynést
optimální oblast motoru MODELA, křivky vrtulí průměru L9o/zo); průměru 2oo/26o/IGRA/,
průněr z4anoo /rcR^/.
Je zřejmé, žez

a/ pro stejný výkon /tŤeta
1 W,/ nrusí vrtule líodela
/průrr. L8o/2c0/ toěit
cca 2 OOO ot./min., za-
tínrco vrtule TGFA prům.
240/300 0ko10 1 000
oŤ,. /mín. i
větší vrtule pracuje v
oblasti větší úěinnosti
notoru, naproti tonu vr-
tule Modgla nutí letět
model větší rychlostí
než tou, která je nobo
by1a optinrílní. Proto
mť;že'-za jistých podmí-
nek dosahovat naketa
delších časů než ''oštěp''
/ rozuně j sou těžní, voIný
nodel,/;

se stejnou vrtuIí a se
stejn;ý:mi otáčkami bude
nenší motor /GM Lzc/
pracova.t lépe, protože
jeho optimální oblast je
také položena níže.

#--!a\x- -\<<

g.
b/

l-^r-*Ála ffi"xl
fllrh

\r(

-/ r. , il
e ?rzogr"n; ry', 2oLo

IN

^,u

c/

oúuicp . Dď,.V€fiS&t{*raďqW Ť1K

^t/t1rt
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Jinak dle televize se zdá, že.cesta k úspěchu povece přes vložky AL1VÁYS s křídýlicy a

T:'::.:i,:oz:_.{9: kdybyste chtě1 ty-vrtu1o puutirov"t, tak to trochů. uěessjte, protoŽe;á neunín Vysvětlovat věci jednoduše,'. Koněc citátu.
Tolik první dopis ného m}adšího přítele. Po roca létání na soutěžích, zkoušení různýchvrtulí, jak u nás v Ústí nad Crl.rtak i v Ohocni,/Slaninovi, stJrr<ovi a Nespěchalovi/ seJendova teoretická_úvaha potvrdila a i když je zie trocha počítání, dá se li = r.artulač-kou přr zirnních večerech zvládnout. -

Noj1épe si tuto skutečnost vyzkoušíme na přík1adu.
Návrh vrtule nodelu CO^

I. MODTL \

rychlost noCslu v = L^r "l

výkon motorku
potřebný ke stoupání P =ms .8. trl

2. ITRTULE

3. M0T0R /MODELA O,27

PosWP pŘr uÁvaru

Urěíme hn
Souěinitel c : cx' y
té}aného profiIu

Prc naše profily
c_- je vždy trochu
J

hadnema ' že model
3Ó n/s' potom

Pr=7t5 ' 1O-í'

cm'/ - optimální oblast

D3 ,'165 . .1r23. ,r3 trl

4.

.řW

lDco Sooo , toltJu h'í

VRTULE

o t n o s t m o d e 1 u g; plochu !; souěinitel c'i 
"y.

/v Lněníěkovi jo vzorec pro nax. souěinitel vzt1aku nadkriticky ob-

"y '"*. 
= 0165 + rc| , kde í j" p"ot'nutí střední křivky profilu.

5 ž 6 % je to Lr25. Zdé' se, že tato hocnota je vysoká a optimální
menší nož rnaximální. v souěinc eli odporu je to obdobné. Když od-

klesá rychlostí 0r5 m/s při měřené či spoěítané dopředné rychlosti

0'5 t
=-T5=-T - (cy=l) =0t14

cx
c
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vypoětgBe rychlost nodolu dle (r)

Pro zvolenou rychlost stoupání vypoětene
Y

ď- 
y

v

vypoěítáne P dle (2)
s

v diagranu Pa''najdene odpovídající otáěky trotoru

50.v
urěíne stoupání vrtuls dle S = Ir33 . ; kde 1'33 vyjadřuje podíl mezi

n

geometrickýn a skuteěným stoupáním (5).

urěímo průněr vrtule D (3)

Kdo to dočetl aŽ s-:lot!;tak zvL ádne
přík1ad.

5. !{AKETA LETADIÁ z II. svĚtovÉ vÁLiď /sTÍlIjicKL/
Zadání
hnotnost /n/ = 01095 Bg
pLocba /s/ = Or09 n'

uvsdený

6 : 0'8 \ odhadnuto z kIouzavosti a použitého profilu
"t : o.r2J -uuues'u 

u\'i

x t_ . ,, . tóg/s"gravitaěnÍ zrychlení /e/ ' 'v u/g

bustota vzduchu /(O / = Lt2
požadovaná stoupaíost /v--/ = 1 rrls
L,Y'/ třítistá vrtule ve vzorci D

rychlost ' 4J n/s

= 0r21

výkon cro95 . 10 . ' 116w

n = 1600opt. l,/min.-1 (z grafu) (otáěky n)

(4)

v=

v1
Fl- Y
v\--

v 
4r7

/"*š=BoE.Y|-
t

\"y

c r S.Ov)
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stoupání S=1133.60'v = Il33. 60'4'7 = oft34a
n 1600

l,t1f
průněr != í-\ :'z0l 

=\T=Ft. ,,, . Lo-7 I

\ 0,266
I = 0,193 n
I

*/ třítí'tá vrtule

6. JAK PoLETÍ TATo MAIGTA S \nn'LÍ ToR/- 200/260?

n=1'33. uou'" =1133. %# = L44oot./mín.

Pv = I lV ze (3)

PclOrLz
ď = T7...;. "; 

= 6--6;y= OlO74

stoupavos* u, = o( . v = oro74 . 4r7 = o;5 ýa

SkutEěná stoupavost buťle nižĚí než jsne předpok}ádali.

Takto lze apoěítgt i naše bštěpyh. Ne5lépe to dokunentrljí výsledky ze soutěží' kde na-
příklad Jaróslav Slanina s vrtulí 24o/3oo získává podstatně deIší ěasy v chodu notonr

" ti' i výborné výsledky, jako třeba v Podhořanech, kdy porazil všechna zahraaiění
'gsař při koneěném rozIétávání. Model vážil 76 8.

lÍakonec použitá literaturar
Dopiey - Ing. J. Kubica
Mo L2/79 - Ing. A. Alfery
PROP 3 14/91 - 0. Schuster ,/Bakous$o/
Létóďé modelářství a aerodynamika - Hoření, Lněniěka

Na závěr tohoto ělánlil přeji všen příznivcůn naší ketegorie COa u nas i v zahrani-

ěí boťlně zdraví, úspěchů na soutěžích a v neposlodní řadě i štěstí a spokojenost

v osobnín životě. Koněí rok 1993 - a[ ;i5e sportovaí zápolení v roce 1994.

Lubonír Valěík
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Anton ljockicko: 28
PRÍenHY VYHRABANÉ SPoD BALZovýCH PIr_'Ím

Príbeh šiestý: DoBRE , ztr KDE NEI'{0ŽE Čnnt, MoŽE BABA
Zaěiatkcur šestdesiatycn rokov dostal sa

na pulty nodelárskych preca;ní detonačný
motor ",TliA 1 ccm. Stala sa v nonente šlá-
grom. Cena 85r- Kčs /s1ovom osemdesiatpái
korún,/, bazproolémová štartovaie1nost v
každých podnienkach, dobrý výkon, dostatok
nairráanych die1ov, syn''patictý vzir1ad kcru-
novaný ''ěorvenou čiapoěkou" /červeno eloxo-
vaný chladiaci plášt vai..ca/ a ako ěas uká-
zai' aj dlhá životnos[. Hneě sa v Leteckom
mooeIári a následne aj v Modelári objavili
plánky modelov práve pre tento motot. VoÍ-

''a,upútuné i Rc, typicky úěelové, športáč-
ky aj makety. Na zaěiatku dthého radu tých-
to nodelov stát ''Diblík'' pána Jiřího čorné-
ho, zverejnený v LIí 2/Lg6ž. Synpatický vcl-
ne 1ietajúci hornoptcšný kabináček. Objed-
nal som sí v redakci plán /za 3Óo Kčs|/
a model postavil. Na pofah sosl nezohnal
nič lepšie, než znány papier kablo, farby
ako ochranné sfarbenie srniek v zime. Na
ozdonu sorr použil lak aký byl práve v pre-
daji _ zelený! ! ! Památníci vedia, že v
týchto ěasoch ''úspošného dovršenia výstav-
by socializmu'' vždy ěosi na trhu chýbalo;
v čase postavenia Diblíka to boli farebné
nitroIaky, hlavne ěorvený.

Vybrali sne sa s Diblíkom na šíre po1ia
pod travertínovým nasívon Dreveníka. Model
tietal jedna radosl, odětartoval aj z ces-
ty, pristával boz kotrnelcov, notor chytal
aj na dobré slovo. Ale ako to už u modelov
cýv', snažia sa dokázal vždy níočo extra.
Povezme trafif jediný strom pri krížiku u-
prostreo polí tak 3 x 4 km. Dib1ík si umie-
niL, že darno ná dosř miesta nad výše }OO
hetiárni po1í, darmo vietor fúkal od neěa-
tekébo lesa, on sa do toho 1esa prebojuje.
Pristával ěo let to bližšie k neElu. Tiahla
ho tam jeho ''zelená kamizoIka''? (tovie.
S}nko sa dotýkalo obzoru, bo1o treba Iieta-
nie ukončiř. ono povestné: ''Ešte jeden
štart a končíne!'', znanenajúce už vtody bez
výnimky a namáěania nejakú rachotinu, dnes
zaúradovato iruíč. Diblík konečne dosiaho1
svoje a pristát nedzi prvýni stronami boro_
vicóv _ho lesa. Desat rán egyptských ''on
bloc" - híadaj na lesnon pozadí model far_
by stromovej k6ry s ozdobami farby ih}ičia.
\t!zorná ukážka ako funguje kamuf1áž. }'Íarne

sno všetci križovali přiěstor, kde podía
nášho pozorovania model pristá1. !,íárne sme

r,-apínali zraky, či sa niekca nozaligoce

''červená čiapočka" motora. ltreostalo nárn iné
1en sa zbalii s tým, že ráno s prvým rcz-
breskom vyrazí ''pátraěka'' rio tsré;lu.

Ako tak balíme a debatujeme prišúcha sa
k nám babka s nošou haluziny na chrbte.
Pozdravili sme sa navzájon, chvííu si nás
i rrodely obzgrala a potour sa zrazu pýta' či
nán nejaké lietadielko nechýba. S údivon
sno potvrdili' že veru chýba. Pokývala hla-
vou a riek1a, že keě si prec polhodinou na
kraji 1esa sadla, aby si oddýchla, skoro ju
dáky diabol prizabil ěo odkialsí zhorz zle-
tel a zavesil sa na liekový ksr. Ona.vraj
na to ani nssiahala, bála ia, a1e teě je to
naše, tak nech si pro to ideme. Popísa)'a
nám presne niosto i pošla k domovu. Vy hu-
rá na udané miesto. Po chvíli h1adanie srre

dezertéra našli. Sadel ěi visel ozaj na krí_
ku liesky ako opicá na kaktuse, ani neškrab-
nutý. Keby bol mal ústa a krídla. lomené do

"U", smial by sa od ucha k uchu /mal lome-
nie do u\"/. Bo1 som rád, zbehovi som však
dal dištanc do zimy. Vtedy bo1 na snehu do-
bre viditelný, ''.uýš" 

sa ukáza} uyi dourý
lyžiar. Na doslova primitívnych Iyžiach z
kusa proglojky a bukového nosníka pek.na

štartoval a keě trafil na rovinu i pristával.
Vydržal d1ho, takner nepoškodený som ho s
ešte pár nodelni dal pri zrušení naše; ''Dio1-
be 2" jednénrr z /vtedy eáte/ chlapcov. Ne_

dávno rrí - takto štyridsiatnik - povedal9
že kdesi na povale našli jeho deti nejaké
modely, medzi nini i tia moje a "Íúbíl 'iich ddf.

Motor spolu s óatšíni dvon: ''ěorven;imi
ěiapoěkarni'' sa leskne v mojej skronnej zbisr-
ke motorov a nahovára na. Viom, že ak ma niě
zlého nestihne, dám sa mu nahovorit e Di_
b1íka si znovu postavín. ALe hnedo - 261o-
aý to určite nebude. Jgdnak laky už možno
dostal vždy a všolijaké, jednak. pribud1o
rokov a ubúda krokov, no ale hIavne babky
už do 1esa pro drevo nechodia. Kto by prí-
padnóho tuláka našiel?
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Príbeh siedmy: VARUJ DUSU NA DOLINE !

Život - i ten nrodelársky _ píše príbehy
nielen vese}é, aIe i vážne, poučné až vý-
st:'ažné. Sponeniam nioktoré.

iíoci v našon mesto sa organizované node-
lárstvo drží už vyšo troch desaíroěí, hoci
sne sa uŽ trikrát znohli na dobrú dielňu a
trikrá.t nám ju z t?'v. vyšších záujnov zruši_
L' /po tohoročnoj ''deložácii'' náne zbytky
j.nventára uložoné v nekúrenej zasadaěko bý-
valého Zvó.zatau/, nik{Y smo nezískali svoje
letisko ani Ien pre "Úěka''. Vždy sme liota_
li len na "frontových 1otiskřrch'' _ nedze,
l&y' polia. Najbližšio športové Ietísko je
v okresnom meste, tam sa chodí 1en na sú[a_
že a Letecké ěi modelárske nrejdany. Toto lie-
tanio ponad poínohospodárske p1ochy rná svoje
špecifiká i následky. Kym v časoch úzkych
políěok súkronníkov nikdy son nenal ku pri_
stavĚienu modeIu viac ako L5 - 20 btázd z
chodníěka deliaceho poIíěka, na družstevnorn
láne je to horšie. Neraz napriek všetkej
znahe model v obilí, krmnej znesko či kuku_
rici aenájdene. Prído žatva, obi1ín sa valí
konbajn a zťa.zu rups! Konbajn stojí, žacia
liĚta zlonená. Bodaj by nie, keá miesto ste_
bie1 obolia dostala do zubov hlavicu Šohaj,
Věelky či Sršňa z poctivej B _ 1O rnm dosky
ěi prog}ejky /ěo sto1árí daLí/, Hnev kombaj-
nistu znenší adrosa uniestená podla pravi-
diel na nodele, up}atnenie škody sa nu zdá
uyt ro: percentné. Ale nekriě hop aj keá si
nepreskoěil _ poěkaj dq ěoho spadnoš. Pri
vyšetrovaní obvinený kÍudne vysvetÍuje, ža
nu nodol uletel na povinnej akcii k nejakénu
výroěiu, teda pri akcii ideologicky d6ležitej.
Tu rozboduje potitbyro, nie súdny senát a to
je odotné priznaT sk6r odškodné uvadomelénu
nodoIárovi, než konbajnistovi. Ton múdro ka-
pituluje. To ošte netuší, že o pár stoviak
netrov áalej ho ěaká ropríza teňtouát s no-
delon vlastného syna! A ten ne1ieta1 na
''slávne výroěie'', ale na kerneš"/hody l PoS-
vícení/, aby sa šplhol prod detmi hostí' Tu
ísř žiaaal ruíhraau škodý by bola idoo}ogická

Pri lietaní s nodelmi novyhli sne ea ani
streton so zvieratami. š1o najčastejšia o psa
astrážiaceho záhradu, v ktoroj mode1 pristál,
zatúlané dobytě , ktorého snaha vrátii sa k
íuěom javila sa ako útok, raz dokonca útoěné
správanie sa líšky požierajúcej pravdepodobne
korist pri starom stohu slarry -tójacorr-v na-
šej trase. jedno stratnutie nalo ale blízko
k tragédii.

sa'novraž da.

Krásne to boli Ěasy. Cbválabohu, že sa
poninuli !

Horšie násIedky návala strata nodelu v
kukurici, Stroj na sekanie kukurico do si-
1áže nie je žiadna krehotinka, roodeI pono_
Iie na kusy bez toho, žeby to niakto spo_
zoroval. Až chudorky kravy krútiIi nad si_
lážou hlavami, vytrapujúc si z papúÍ kusy
dosák či Iíšt odolných věaka dobrej improg-
nácii aj silážnemu procesu. Na pár takých
prípadov na rodiěia mojich žiakov /tauto
pracovníci v živoěíšnej výroba/ upozornili.
Prípadná kovová súěiastka naprík1ad dura1o_
vá spojka kríde1 by mohla mad horšie ná-
sledky a taký náLaz v útrobách uhynutého
zvierata by boI nepríjemným d6kazorr škody
spósobenej z nedbalosti ěi zása}ron do cu-
dzích práv. I1oci vždy nájdeniu u1ietnutého
nodelu,venujene'maximálno úsi1ie 1 niekedy
sme neúspešní. Čo nán poradíte priatelia
VL?

Podobne sna nali nepríjennosti i pri
lietaní pobtíž ciest. Hoci pojem blízko -
óaleko je pri voÍne lietajúóich modeioch
iažko definovař. Ternika' zmena prúdeniao
náhla zmena smeru vetra a modol z rolatí-
vne ěalokého svahu pristáva na ceste. V
najlepšon prípade ho prejde auto alebo
Ťrabant. To ja sk6r hunor. I{orší jo bočný
náraz do idúceho auta. Kinatická onorgia
i maloj hmoty je pri veÍte5 rýcblosti znaé-
ná. Model obvykle zrušený, škrobanec na
aute drahěí atco mode1, opletaěka ako hromn
Nochcen si predstavil náraz modelu na ěeI-
né sklo auta idúceho.váěěou rýchlosIou.
Viam, ako na1ý kamienok odhodený koleson
vpiedu idúcgho vozidla znení toto sk1o na
nepriatríadnů triošI. Preto od cesty ěín
ěats j .

Lietati sne s raketani na našej Pažici.
Na jej druhe; strane pásIo sa. stádo kráv. V
horúcom dni boli akési lenivé, postávaIi 1

polihovali, občas si uštuuli polosuchej trá-
vy. V6bec nevypadali nebezpačno, týnr menej 1

že tam bol .pastier a psy. Áko áno ako nio,
jodna raketa pristáIa na pokrají stáda.
Roztratoné kravy si ju ngvšínali, ani ch}a-
pca idúcoho si pre ňu. Ten si tiož viac než

Príbeh vOsny: MODELARSKA ( SKORO ) CORRTDA
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kráv všímal- ;edného zo psov. Pes však bol
navyknutý na pohyb Íudí v blízkosti stáda,
neútočil iba /našiastíe/ sledoval ěo sa ce-
;e. Ch1apec došie1 k rakote , od'.ktors j taic
ás - :o metrov ležala krava. íeó už 3a zo-
hol pre raketu krava zrazu vyskočila, sklo-
nila hlavu a hore níernyrr svahon klusala ku
chlapcovi. Ťan strachom skaneneI, nebol
schopný pohybu. Ťo bolo snáá aj dobré, zvie-
ratá prudšio reagujú práve rra pohybujúce sa
objekty. Aj kravu to zre;me zniatlo, zasta-
la, zavetrila, ale znovu sa dala do pohybu.
Našiastie sa nán zdalo neodvratiteIné - pas-
tier driomaI kdasi v tieni stromov, my ěa1e-
ko, náš krik ktorýn sne chceli kravu zastaviř
táto nedbaIa. Zúfalú pre nás situáciu vyrie-
šil pes. Keá vídel bežiacu kravu, bez rozka-
zu plnil svoju povinnosř a s brecboton sa Yy-
rútíl proti ň."úsit"Íke disciplíny zavrátiÍ
ju ku stádu. Krava okamžite uznala autoritu

a obrátila skór , než by okús ll.a /ztejno nie
prvý raz/ ostré zuby statného psa. Chlapec
sa už spamátal, schyt.iI raketu a bežal k
ruim, ny k oenu, dobehol aj pastier a ostr;jm
prásknutím biča s ešte ostrejším zahrešenín
zahnal priestupníčku do anonynit1' stáda.

Zo všetkých tašigk a vrecák sme povybera-
li svaěiny, cukríky, keksy a hosti1i hrdinu.
Každ'ý ho potlapkal a poda1 si s nín labku.
Chucák, bol z toho celý popletený. A1e zapa-
náta1 si nás a pri ěalších po1ietaniach nás
vítal ako starých znánych. Aj pastier krútí1
hlavou, 1ebo zvieratál ktoré nali sklony ú-
toěiř na íudí na pašu nobrali. AIe predsa -
horúčava, řrnyz ěi iný popud sp6sobi1i neče-
kanú udalos[.

t-rDW
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MAJSTROVSTVA SR F1E

Súfaže !Í SR boli bodované ako vo Svetovon pohé'ri. Počítali sa naj}epšie štyri sú{a_
že. První šiesti sú v šišon kádry na rok 1994. Seriál

. Seriál Majstrovstiov Slovenska sa 1ieta aj budúci rok obdobnýn systénon. Znovu to
budú:lri dvojsúřaže /Košice, Liptovský Mikuláš, Brezno/ a všetcí pretekári sú srdečne
vítaní.

Pri včasnon nahlásení sa sne schopní zabazpeěiř ubytovanie. Vklad na jodnu dvojsúIaž
by nenal prasiahnut IOO St<.

Sútaže v tomto rolan nali hodnotnú úrovoň. Ht' vcÍni vysokej úrovni bola zabezpečená pos-
1edná dvojsúfaž v Brezne, kde prvý deň /23,Lo./ sa rozlietavá1o 9 pretekárov.

l tÝ v'J''ernlny sutaŽí na rok ir994 oznárrim po schválení kalendára. }Ia budúci rok prisíúuiri
účasi na seriály aj pretekári z tr{aěarsLa, ktorí nakoíko nenajú vhodné kopco Úudú lietal
svo;e ma;strovstvá v ránci sariálu M sR. Sanozrejnro, že sa tešírno aj na účast'níkov
z čn.

Košice L. MikuIáš Brez no tsody
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LouČeni se
Letošní loučení se sezónou u kategorii

ÍIE se 1étalo jako trojsoutěž a pořáca1y jí
Lld{ Lonrnice nad Popelkou /první soutěž/ a
L!ÍK itorní Branná /další dvř. soutěže/ dna
16.10. na svahu u obce Brtev u'uázní Běto-
hrad. Za krásného, opravdu nrodelářského
poěasí se tyto tří sóutěža /;ed'íné v čs-
chách/ pocaři1o zvládnout za ;ediný den.

Ilustraění foto /od Patera Noskar/ - světo-
vý pohár F1E Liptovský Mikuláš' na startu
Jaroslav Mach.
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sezónou F1E
Poněrně naté převýšeoí svahu, patnáct

startů a naxinun I8C sekund iokonale prově-
řilo všechny soutěžící. I'lakonec však by1i
spoko;eni všichni, přestože nčkteré nodely
přistáIy na strony v blízkén lesíku a jejich
návrat přines1 scuiěžícín sr,ad jeiiné tra-
ble na této podziraní akci.

Závěrem je třsba poděkovatpořadatelůnr a
přát si, abY se takových anebo podobných
soutěží konalo u nás více.

V první, 1o:rrnické soutěži zvíLězil Jiří
Blažek st. z Horní Branné, který jako jadi_
ný dokázal naletět 5 krát maxinum a výkon
)Cc %. lruhý skoněil Milan Bezr z Hraccs
!'rálové výkonern 49a % a třetí Ivan Crha z

pořádající Lonnice nad Popelkou, který nale-
těl- 476 %.

Ve druhé soutěži, kterou stejně jako tře-
tí pořáca1a Horní Branná, zvítézil v roz1é_
távání výkonem 5OO + 85 ř Ivan Crha nad Mi-
lanem Bezren, kt:rý měl ''pouze'' 5CO + 8 %.

Třetí skoněil MíIa Fišera z poíádajícího
k1ubu výkonem 435 %,

A ve třetí soutěži vyhrál donáci Jirka
Blažek, kterému stači1o k vítězství €3 

'33procent, druhý byl dotřetice opět Milan 3ezr
výkonem 466'tl % a třetí Tvan Crha nalatěl
439r43 procont.

"r 
1r1 5lazeK

- Elektro-UitU, 6. roěníkl Pro nodeláře do
18 let.
Při poslední návštěvě u pana GrauPnera'

v zííí ].992 /víz ABc ě . 9/93/, vyjednal pan
Václav Šorel možnost, abý naši modeláři no-
h1i nodely stavět podle plánků z našeho ma-
teriáIu. Jinak se stavě;í ze stavebnic cRAuP-
NEB'. které na přání pro novitější zájence
přiveza zaáný pražský obchodník s modeIy
/na pncru', ul ilarolíny Svět1é 3, Praha 1'
Fsč 11o COl. Něrnečtí organizátoři soutěží
UIIU také projevili zájen o úěast modelářů
z čech na seriáIu soutěží UHU.

SOUTE'Z UHU
Modelklub černošíco - Lunír Apeltausr a

redakce ěasopisu ABc - Váctav šoro} spoleě-
ně organizují úěast národního družstva čech
na soutěžícb node1ů llÍu. Soutěže UHU pořá-
dají již řadu Iet spo1eěně něroecké firmy
GRAUPMR a UHU. 0bě světoznáné firny jsou
jis.tě dobřo znáné všen nodelářůn.

Soutěže UHU jsou pořádány ve třech ka-
te3oriích:
- Der kle ine UHU /Malý UY.,J/, 38. ročník,

pro modeláře do 15 leti
_ Rc-uil' lo. ročníkl Pro nodeláře do 19

'l al.
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Crganizaco seriálu soutěží UI|Ú ;e násle-

cu; ící. NěkoIik regioná)-ních ko1 , rny pořá -
cárne 3 až 4. A potorn následující rok finá_
le - ''Vylučovací závody Spolkové repub1iky''.

Soutěže jsou cotovány vysokfioi ěástkani.
Věříme, že se čeští nodeláři svýni výkony
dostanou do fináIe scutěže, nebo celé druž_
stvo čech. Jo to výzva pro všechny šikovné
ruce nladých mcde1ářů, hozená rukavice ně_
meckýcb roodelářů náro všerr, zvedni ;i!

Zájemci o účast na soutěžích UHU modslů
si mohou napsat c podrobné pokyny a infor-
macs na adrosu: L.inír APELŤÁUER, Pražská
1oc4' 252 28 Černošice.

Letecké modely kategorio UHU so už 1é-
tají v čechÁch. Cd roku 1955 pořádají v Ně-
mecku pro děti do 15 Iet soutěže nodeIů
''Der kleine UHU'' _ Malý UHU. Vyh1ašovate1é
soutěží by1i vedeni těmito ušlechtílýni nry-
š1enkami.

Fřeklad předmluvy z propozic:
"Už je to dlouho' co se stal sen skuteč_

ností, abý ěIověk nohl vzlétnout. Už dlou_
hou dobu ov1iváuje obrovský rozvoj letec_
tví a pohyb ve vesníru náš dnešní světový
rozhled. Děti i dospělí považ jí letadla za
samozřojmost. AIe přosto jo pro leckoho 1é-
tání dobrodružstvím a tajemstvím. Jo to mo_
delářství, které ukazuje dětem a mladistvín
cestu' jak so seznánit s tínto světen a ;ak
poznat tochnické a fyzikáIní problény 1étá-
ní.

ModeIářství vyžaduje aktivity, při kte-
rých se dají uplatnit všechny duševní a fy_
zické síly. Modelář go dotkne všech oblastí
techniky a zároveň pozná přírodovědecké
podnínky. I z hlediska pedagogického ná
tento sport zv1áštní význam, protcže mode-
lářství znamanás ža:
_ nodelář'si sán zvo1í vlastní cíle,
- dává' optimáÍní předpoklady pro metodické

uěeaí 1
_ vyškoIí oěi, vyžaduje logické nyš}ení,

pronyšlené jedné'ní a praktické vědomostí,
_ nutí ke kázni a pořádku na vlastnín pra-

covišti,
_ přj.náší při každé fázi modelářství pro-

žitek úspěchu,
- podporuje vytrvalost, trpělivost a přes-

nost,
_ posiluje sebecůvěru při pohledu na vlast_

ní výkon. ''
](one c c itátu.

K tomu od roku 1964 ;sou pořádány i sou_
těžg RC-UHU a od roku 1988 soutěŽe Elektro

_UII.J pro nláoež do 18 ls t. Soutěže jsou po_
řádány na několik kol, podIe nožností pořa-
dato1ů, a podle výsledků ;sou zváni nej1ep-
ší na finá1e.

H1avními garanty UHU soutěží ;sou:- Luftsport;ungend des DAeC ,/!eutscl:en Aero
Club/,

- firma GEAUPIER' znáná firrra všen modelá_
řůn na světě,

- firna UiiU, taté světoznámá firna vyrábějí_
cí vynikající 1epidla.
Mode1 ''Der kleine UIILI - !íaIý UHU'' je něco

mezi našini nodely A-l a A1. Při hloubce kří_
cla 12C mm a ro4pětí 1065 nm jo nosná plocha
křídla L2 r78 dn', plocha VCF ;a 2 14 dn', u
originální stavebnice je p1astiková htavice,
robustní pevná náběžné. hrana křídla zvětšu_
je pevnost. Crigínální stavebnice mé' všechny
díly téměř hotové ve vynikající kvalitě -jak ;inak, vždyd je to GnAUPNER. Ma1ý UHU
Ize' pod1e pravico] soutěží, stavět tzké z
vlastního matariá1u. šit<ovní mají šanci po-
stavit pevný a dobře 1étající nodel. V pra_
vid}ech není onezení hnotnosti, tak 1ze po-
stavit co nojIehěí model.

Létá se ze šňůry 25 netrů d1ouhé /nožný
i gunicuk/, rB maxinun 6C sekundl 5 letů v
každérn letu jsou oožné dvě opravy. Ma1ý UHU
má tedy podobná pravidla jako naše A3, je
však na šňůre ''nóaně;ší" á v lotu výkó"ň;j-
ší díky větší nosné ploše. A pravidla jsou
k mladým nodelářůn shovívavější.

Propagací a pořádáním prvnícb soutěží
UHU modelů v čechách se za podpory redakce
ěasoprisu AtsC a firem GRAUPNER a UHU ujal
Modolk1ub čsrnošico. Na jaře jsme na požé'd'é'-
ní poslali 12 zájancům z čech, Moravy i S1o_
venska okopírované plány. Na letním táboře
v černošicích stavěIi urladí urodeláři 14 Ma-
lých UHU. Někteří z originálních stavsbnic
věnovaných firnou GRAUPNER je 1opi1i lepídly
od firmy UHU. Někteří stavěli z našeho ma-
teriálu.

Stavba, zaLétávání, přípra'vy a tréninky
by1y mode1ářskou radostí. A1e velikou smů_
lu.'isme mě1i při soutěžích. Při všech čty_
řech soutěžícb, které jsrna pořádali v létě
a na podzinr 1993, bylo vždy velni špatné po_
ěasí. Ziaa, silný vítr, déšt, vůbec to ]'ne-
nosilol'' takové podmínky provázely průtopní-
ky UHU mode1ů v čechách.

Výsledky jsme poslali do centra Luftsport-
jurrgend das DAaC a věříno, žo bude nrezi nej_
lepší ria iiná}e v čsrvnu 1994 družstvo z
čech a toto družstvo uspěje v soutěži s dět_
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ni z celé lvropy.

Nejlepší z celého seriáIu čtyř soutěží
;e žáŘ ltooetttu'ou Č=rnošice Tomáš Smol-ík'
Práven obcrže1 hlavní cenu - F,C soupravu
GRAUPIG,R c4-X - věnovancu f irnrou GEÁIJPI\T'R

a redakcí ěasopisu ABC. Účastníci soutěží
dostávali upornírftové ceny od firem UIIU a
SRAUPNER.

Ťonáš Sno1ík už se těší na létání se
svÝm orvnín RC větroněur s3 ''3vou'' RC sou-
p"áuou. ZároveÁ urnožní 3e soupravou výuku
i'C létání svých mladých kolegů.

Věříme, že od jara, při dalších soutě-
žích UHU rrodelů budou mít nladí modelářÍ
více štěstí na poěasí a tím více radosti z

1étání a hlavně cobře natrénují na finálo_
vou soutěž. A to hlavní, setkají se s dět_

rni z celé rvropy v přátelském a za;ínzvém
střetnutí.

Před dohotovením máme i incoe)'y i{c - ljHU

a llektro - UHu, a1e to už je ;iná ka:ito-
la a c iěchto modelecb nětdy jini'y.

Lunrír Apeltauer
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LITJEEEC 11.:

4či(i] til]'

SEVERNÍ LIGA HAZEDEL

"'IiĚ 14.r.ocníl.; st-H t-Jutde =ahá-ien 9.1. F'r'vrl 1ÍTl l';'oIem. Da1ší
řtvt:. |,:.oia t-E br-tdor-L l::íJFrat VE Čtrnáct_í denních
j.ntervaIecn na 1íLerec'r.Ém 1etršti. F'řih1ásit 5E jd mo}né
nš mistě di-__i B"4:i hcicl . l.la poi'ádání SLll =c' podí 1e-i í l'l 1t-tb.v:
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z rnéně clr-,c hár í i ve ; nu1=obt"'t

l,;' aÍ cJ é:
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SVETOVY PoHÁR F1E
Pořadí Jméno s tát Eoriy Ce lken

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
a

9.

IC.

13.

15. -20.
2L.

22.-24.

22.-24,

25.

34.-36.
39. -40.
4r. -43 .

44.-46.

Schubert

Nosko

Schijbe 1 ;un.
Ritto rbus ch

lótz t
Crha

L{ach

llrave c

Winkler
Augs t
Bochensky

Viktor
Uhrín
}íang

trÍus i1
Valaštiak
šneringay
Dr1ík

Martan

Blažok
Bležek jun.

Miertuš
Ťažký

cz

^7!

SK

SK

D

SK

A

D

.A

vL

t:o

SK

D

A

PL

D

SK

A

cz

SK

SK

SK

cz

L-25
cr-tq 12

r.U - 2)

D-13
D-ri

R0-2C
SK-5
sK-10
D-25

q'l. - 2n

sK-7
cz-2a
e.Y-)

F.O-B

CZ-T5
R0-5
cz-L3
sK-13
D-3

B.C-1
cz-5
R0-4
sK-3

cz-Lo
D-2C
A-20
cz-25
R0-10
A-9
PL.20
F,0 - 13

er, - r:

R0-9
A-5

D-7

VL-J

A-3
t-

PL-25
R0-6

PL.9
cz-4
vL-o
D-6

D-B
FL.6

cz-2

cz-3

OU

5L

45

38

34

33

31

29

25

20

tv
2C

'1 0LJ

19

15

L4

I3

13

t2

7

5

4

Zkratkysoutěží: A -Rakousko, SK-Slovensko' D-Něnecko, PL_Polsko, CZ -čes-
ká republika, R0 - Rumunsko

Z prac oval:
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Kovové šablony na
'!.aždý z nodelářů se chIubí ' ;aký urá na

novén mooelu použitý profi1. JenŽe při ruč-
nírn zpraccvání šablon vznikejí spíše napo-
dcboniny daných profi1ů. Sice ;sou někteří-
moceláři, kteří se pckoušeli vyl'o'cit ša-
blony na NC fréze, ale z rného okolí nikoho
ia]<cvého neznám.

Mě se uŽ nechtělo pracně pilovat šablc-.
ny a tak jsem si vymysla1 na počítači pro-
gran na zpťaccvání prcfj_lu. V progranu nám
grafický editor, kde si uved=ný prcfil zná-
zorním a mám rnožnost si dva profily sIožit
na sebá a porcvnávat jejich tvar. Ze zá-
kiadních souřednic uvedených u každého
profilu vypočítám natematickýnri metodami
ponocí svého prcgramu nnožství bodů. Napří-
klad' aby vzdálenost mezi kažciýnr bodem by_
Ia Or2 rrrr; pro praxi staěí 0,5 mm. Tím pří
h1oubce 15O mm vznikne 600 bodů /souřadnic/.

Profil křídla
3tává se, Že zá'sl.adní souřacnice ma;í cc-
chylky a proto si pro kontrclu proiil vy-
kresIín ng foto plctru a cichylky oistra-
nín nechanicky. Potom vy'"vořím prcgram
prc NC frézu, která vyťrézuje šabIonu s
přesnosií na tisíciny. liyní probíha;í zkou-
šky na laseru. Výrobu šablon ně nikio zdar-
Ín3 neprovece a tak mě je dě1á jeden karca-
rád. Zhotovení ;eonoho kusu šablony by mšIc
stát 1cC'- - 1jc,_ Kč a mchu přípacnýn zá-
;encůnr vyhcvět. ByIa by i nožnost šablony
vyměnit za moce]'ářský materiál ;ako např.
kvalitní spo;cvací dráty, uhlíkové a keviaro-
vé potah;1, nosníky, o všem ;e nožné se jo-
hoC nout.

Mcje adresa ;e: Radovan Mglkes, Dobrovské-
ho 440 , 654 C1 tsíI'-'^vj.ce n. Svit. , te1eťon
05 /592263.

Radcvan }'íoIkes

SIoVo závěrem
\ážení přáte1é 

'
ěíslo ětyři opět dovršilo další, v pořadí již třetí rck ''života'' vOLliÉHo LETtj. .Tsen

rád, že časopis je ěten a přodevším pak chtěn.

čísto čtyří ja příležiiostí k tonu, abych opět pocěkcval všon těm, ktaří se na jeho
obsahu podíleti. A by).o jich v ietošnín roce dost a znovu opakuji, ža bez, je;ich pomoci
si existenci časopisu nedovedu přodstavit. A1o na druhé straně jsou i ta.cí, kteří příspěv-
ky slíbili, a1e c]osud 'ison nic neobdržel a doufánn, že na ně marně neěakánr. Vírn, že sa v
scuěs.sné době nnoho voIného ěasu nodostává; mě osobně nedostatek času pronás1odcvaI prok-
iicky v průběhu celého ]'etošního roku /a protc ty výkyv;'/. LIa řešení by se rrš1o vždy ně-
jaké najít. '
Á proto kres1et.J, pište, sdělu;te a h1avně posílsjte - přsdem upřínný dík.

Opět uplynul ,/jako voda v Ieca/ letošní rok, který byl pro voiné rnodeláře n9. nezinárod-
scéně úspěšný ,/úspěch na MS F1E v Polsku, na MS FLABO v USA a. další přední umístění,/

stcjíne před prahem roku nového. Dovolte mě, abych Vám všem popřál jon a jen to nej)-ep-
n1
a
s1 v roco L994 a stálou přízeň volnému a Volnému letu. 

Í l
l/L ,q;

veřeiná obchodní společnost
METAIuRGICKÝ TECI|HICK0 oBc}loDNí sERvls

Poděbradova 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5

Fax: 0455 43 895


