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občasník pro

Obsab, do Volného letu přispěli
čsuos - sekc6 leteckého nodelóřství'
črnoeu - infornace
výběr družstva pro MSJ 1992

Výběr družstva' čsFn,/seníoří/
Kontrolní soutěž Fl.E /24.-26.4.L992/
Mistrovství světa juniorů I99z

l{E a SP FIE 1992

Mezinárodní soutěž Sezinovo ÚstÍ
Mistrovství čsrn FuBc
Mistrovství čn A1, 81

Esej

Modelářské záŽírky Bohouše KIíny
Něco nálo o lásce

Eázed].o ORESTEA 25

Model Viktora Stanova SV 40

!íodel F1B Kurta Sagera

lÉrn.lre co^z
Pohár Ústeckoorlicka
láakotářský oběaeník
Soutěž v obraze

Modol WH-ml ffaltra Hacha

Z ěasopisu PROP I^992
Převzato z TEET!ÍIKSENSE
po1gyníní notorů C0,

Teorie C0,

Spizerborg, L992

Připojto se

Model cS-1C4

Do diskuse

Prof ily/IIIz ' AWI]RIANoJÍ,/

Z donrácích soutěží
Výsledky soutěží SP 1992.

Do kalondáře

rnfornace o soutěžích SP t992

Slcvo závěrem

přátele volného 1otu

W
J. Urbá'nck

J. Urbánok

J. 0re1

Ing. l.HoreJsl'
rng. r.Korrratovský
W
Ing. I.Xornatovský
V. Kubeš

Ing.I JKornatovský

W,

z TEEFJíIKSENSE pře-
1ožil }Áartin ZlesÁk

B. Klína
J. Spá1eaý

J. Šinek

TMRMIKSENSE - 1.
Freiflug-Seninar
TEERMIKSENSE

P. Vašina

fng. P. Bajohart
P. Vašina

Překl. L.Valěík
ť. vBstna

ťť€tsle L. YaIcrK
P. VaĚine

L. Va1ěík

P. Vašina

P. Vašina
F\T

\í. Gerlach, přel.
Hartin Zlesák
St. Kubit
J. Širuek, lE
Ing. r.Kornatovský 

'W

W
W

Mi1aa Zlesák

po čÍstl' pňtspĚtr:

Jaroslav Urbánek
V lipiaách 8oo
530 03 Pardubice

Jarorrr-ír 0re1
Novove'ská 170
686 04 Kunovice

rrrg. Ivan Hořejší
Nad přohradou 15
3zt'oz Plzeň
Ing. Ivo Kornatovský
Pod nádražín l28
l3l 01 Plasy
V1adimír Kubeš
nán.T.Bati 663/18
39L 02 Sezimovo Úst{
Bohunil Klína
Lioovó 1503
28'6 01 čáslav
Jan Spáleý
Obrada 232
25I 67 Pyšely
Jiří šinek
Se1ská 19
460 1.3 Liberec 12

Petr Vsšina
Heranova 1245
562 06 Úst{ nad or1.
Lubonír Valěík
Dukla 318
562 ao Ústí nad or1.

oBČAsŇlK PRo PÁATELE vorlÉxo 
-!!f!_

Vydáivrí Milan Zlesák,
Na výsIunl 37L
538 54 LuŽe
Tel. 0455/ňtloz - do_
ni, o155/97Q88 - za-
něstnríní Lť'

Reg.zn. LL/R - 3LL/9O
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ČrSKoSLoVENsrcÝ MoDEI-Á-.SKÝ SVAZ
Ze sekce let. rnodelářství

Sekce leteckébo nodelá'řství ae sešIa
na gcbůzi ve daech ll. a L2.4.L992 v Do-
břicbovicícb. Své jeánÉn{ zakončíla s
těnito závěr1r.

1. líezinárorrní soutéže v roce 1993

Zájenci o pořádáaí nezinÁrodnícb aou-
těží v příĚtín roce podají žú,dost Da !s-
kretgriát čsttos /p. Jabůrek; Na strži 9,
140 0o Praba 4/ nejpozději <lo 3l.1o.
L992. Uzávěrka soutěží u CIIM FAr je 15.
ll'rtogadu 1992 a do té doby nusí být ží-
dost CSl{oS se všeni soutěžení doruěena do
Paříže.
0 kalendéři reziuírodnícb soutěží rozhod-
ne CIAI{ EAr na svén zaaeťlání 3.-4.12.1992.
2. S3mbo1ika leteckýcb nodelářů

Prostřeťlaictvín časopiau ltodeléř ě. 6
g 9/92 budou oz''íneny podoínky anoaJmní-
bo konkurzu !a synboliku leteckýcb node-

trÁřů.

3. Výkonnostní atupně leteckého nďe-
lrářství
Sekce přijala zásadu oceňování dlou_

bodobých sportovnícb výeletlků přizarí-
nín výkonnoatních atupňů a platností
od rokt.r L992.
Osvěalěenín o-výkonpogtníu stupni j" 9i_plon - stupeň'A" vydávÉ klub, stupeň
"B" B "Ci republikoví trenóři.
Stanovení 1initů a jajich zveřejaění za-
jistí sekce do 31.1.1993.
Kluby poĚ1ou žádosti o přiznÁ"i diplonů
repub1ikovýg /ntodaín/ trenárůn do 31.
března 1993. Do budoucna 9e uvažuje se
zavedenín vyššícb ocenění /napí. odzna-
k3r apod.,/.

/aJ/

Štotení rozhoděícb probíbají regionÁlně,
podle počtu zájenců přihléšenýcb u J. Vo-
sáhla.
Ba sekletariátu čtuoS je k dispogici ur_'
ěitý počet výtieků "Pravidla PAIi pro po-
třeby rozhďěícb a klubů.

PoznÁ*a pigBtg1e. Doporuěuji všen
truffiurú" attivních roz-
hodčích a jejioh sezlBn předat p. Vosá-
blovi. Tín získáne sice útlejší, ale za-
to reá'1qý sez!8"B roghoděích.

3. Využití dotací
3.1 Dotace přiděleruí čnos proetřednic-

tvín STSd čn a ušm čn v r. 1991 by-
1a byla pro volné nodely čerpáaa nar

a,/ nateriální vybavení organizace
,/da1ekoh1eťly' pojítka apod.,/

b,/ spotfubní ateriÁl /potabwý pa_
pír, tnrbky ne tnrpy, ěasoúaěe
apod./

líateriáI byl přidělen jednotlivcůn podle
těchto kritérií - juniorská reprezeatace
čR, sportovci unístění v žebříěku r.1991
/s pretetencí žéků a juniorů,/.

C1-4 KLeM
Na své schůzi dae 14.3.1992 projednal

a sobválit črrn eu tyto zÉležitošti.
1. lligtrovství čn pro volrrá noťlely
1.l COo Podbořany - L5.8.L992

poštup bez onezení
L.2 A1' ElA junioři Slaaý -- 5.9.L992

postup bez onezení

1.3 A1' B1 Eranice na líoravě - 26.8.L92
poetup bez onezení

1.4 Bl A3, Al, FLA žáci l{l. Boleslav i
5. - 7.6.L9y2

Všicbni pořadatelé obdrželi dotgci na or-
ganizaěaí výdaje.
líistrovství ěB je přlstupnó pouze ělenůn
čuos /a výjid<ou ěl. L.4/. výši vklodů
určuje pořadatel.
Pro soutěže žáků se v kEt. fll' neprovádí
Ž6d'rté úpravy dé1ky šňůry e Eaxile letu
oproti pravidlůn FAI.
2. Bozhodčí leteckého nodelÉřství

VeĚkerou agendu rozhodčích včetně pro-
dlužovc'ní průkazů vede Jaroslav Vosáh1o
,/Palackóho-6481 2B9 11 Peéky/.
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Uaia.ri Á'l je- nvqí- převážně u sportovců'
nenší část ěeká na osobAÍ přoťláeí.

3.2 Dotgce přis1íbenÁ na rok 1992 je ur-
ěena v ěósti votnébo letu nládeži a
na rozvoj vrcholovébo sporňr. Její
rozdělení je nrísledující.
a/ dotace pořadateIůn lďn,
b/ finarrění dotace širšínu reBro-

zentaěnínu družstvu juniorů čB,
c/ tinnéní dotgce úspěšnýu sportov-

cůn v roce 199l /nedailisté ns
učn, vítězové SP/,

V goustředění n1áťleže /LLrBLrco2/,

vÝgĚn DRUŽ srvn PRO
Po loňskýcb výběrecb republikovýcb' kte-

ré se uskuteěoily začátkam z6H v Chnrdini
a později v Luěenci, Ělo tentokrá,t již sku-
teěně {dlo-tubábo' a o vĚe.

Výběr družstva čstr'B se uskuteěnil v nís-
t! }onÁn{ }tSJ na letišti Bolkovce u Luěence
ve dnech 15. - 1?.5.1992 pod vedenín Jaro-'
slavB Urbá'nka.

V pátek 15.5. se po příjezdu uskuteěaila
Prezonce a přejínka nodelů věetně označení
synboly. Po voěoři by1i všichni úěastníci
seznánetri 9 progra^trÉ'n soustředění' způsoben
létání a také způsobeo nominace.

V eobotu 16.5. se létal první závod fi
etartů,/ již od 6'30 bodin, kola 45 roinut
a ne' startovišti 4 zé*odnlci. Po obědě po-
kraěovali druhýu závoťlen již jen větroňáři.
Těch totiž bylo 12 a bylo třeba vybrat eku-
teěně tkdyž už bylo z ěgho vybítat/ to nej-
lepší. GuniěkÁřů lételo 5, notoráři 3.
Po veěeři byIo proveťleno vyhodaoconí' byIa
vyhlášena noninace a proběhla technická
rozPravB s noninovaqými. V neděli 17.5. Po
sníťlani se úěagtníci rozjeli donů.

Kategorie FlÁ
Soutěříoí ae nejea potlle výslodků rozdě-

lili na dvě polovir'y. Z první pětice by no-
b1 na l{S létat kclokoliv, o celkovén pořad{
rozhodlor
a/ átéatt - vítěz lÍarko Be po ninutě 1etu

"cbytal" v 7 netrech;
b/ jigtota a vylétaaost - Rýz, Eoryna, Lajc-

EAA;
c,/ snůla - Bayer - jedea let v ndíře" za

80 sekund.

e/ tazetva - bude rozdělena ve II.
po1oletí L992.

Dotace uvedené pod body b/, c/ ob-
drží sportovci oa čmlos proti před-
ložení vyúčtovÁn{ /nateriólr CeÍ'toY-
aé apod./. Podrobnosti je nutnó pro-
jedoat s tajenníkoln p. Navrátilen
/tal. a far O2/8O26U.

3.3 Dotace klubrln ,/všech odborností/ v
celkové ěástce vyšší než 0,5 roil. Kěs
bude ťlě}ena podle ělenské zríkladny
/-3ď/ a podle -členská záklatlny nlá_
d'aže/=7o%/.

/JTJ/

M SJ ',92

Odatup nezi pót1ýn závotl.líken /Bayet/ a
šeetýn /A'danak/ Pak j€ 160 Eekrrnd' teťly
jagry výkonaostní předěl. Po technická
gtránce snad nejdokonalejší nodely něli
t{aršáIek a Kuchta, ovĚen byIa na aich vi-
dět nevylétaoost.
Kategorie FlB

Tato kategorie nĚ svou úrovď přeloapi-
Ia. Soutěžící no prvních třecb nístech by-
li podle výslcdků naproato vyrovnaní. Jo-
dinÁ chyba při startu ,f| sekund/ vyřadila
pak J. Sobinovského. Aai nejlepĚí nodel
přodveitl J. 0re1. ltoderní koncepce a koa-
strukce plua nabřívóní gury pak poaunrrly
jeho výkonnost za branici 4 ninut, což
předváděl v ranních ko}ech.

Kategorie FIC

Š1o prakticky o pFTní závod všecb v té-
to kategorii. I{elze dělat z6véty, všicbni
"zrípasili" s tecb.Eickýui problégl' které
kategorie ElC s sebou D€89o Chut do prácc
a létání nají všichni tři, odborné zé,zegí
v otcích a zkušeqýcb ostravských notoró-
řích a tak ns' US nohou překvapit.

velkýn přínosen byla pro všechny aoni-
nované nožnost lótet na letišti, kde ae
bude konat !tS. Také poěaaí bylo tatové1
jaké bývá v Lučenci pravidelaě v poalední
dokádě srpnB a jak bo nnozí znÁl's z mi-
strovství čsrn', která, se zde 4ěkolikrát ko-
na18. Takže jasno, teplota 27-C, slabý vítr
ťlo 3 n/s.

SuEg sunárum - FLA je velni vyrovnaaé
družstvo ba vysoké úrovni, FB je ve1ni
vyrovnaaé družstvo rovněŽ ne velrni dobré
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úrovni a FlC je velkou neznánou.

Poděkové'ní patří všen úěastníkr]n za
výtony i kázeň. Týnu pořadatelů ?. Áo-
delóřskébo klubu v Luěenci včele s Piš-

tou Erberten za vytvořeaí těch nejlep-
šícb poduínok pro uskuteěnění výběnr re-
prezentaěního družstva dSlB. pro- ltSJ 1992.

ZotDrs. Jaroní1-jš-e1, trenár dr. juniorů

vÝsLEDKY

Ketelorie Flá:

-

1. l{iroslav líarko Luěenec
2. Bobuslav Rýz Choceň
3. líartin Eoryna Jičín
4. AleĚ In'jcnnn V. BitýĚka
5. Ja-n Bayer Pracbatice
6. Juraj AdÁnek tlitra
7. Ledislav Kornh6fer J. Eradec
8. Jén Krrchta Bratielava
9. TonáĚ HarĚálek Praba
1o. AIeě Bygulski Kunovice
11. LrrboĚ Slavíěek Strakonice
12. Pavel Růžiě}B L. Hrádok

Katecorie fllBr

-

1. Jaronír 0re1 nl3
2. Juraj Sobiaovský
3. Frgutišek Jašěo
4. llartin Beicbard
5. Jozet Sobinovský

Katecorie FIC:

-

1. Jan Beicbard
2. lbrek Sculz
3. Jaronír Bcrek

25L4 a
24€7
2412
2448
2420
2257
2235
22t3
2209
2186
zto4
L732

Kunovicc 1190
S.IÍ. Ves 1187
Partizá,aske 1177
Ostrava 1ď/6
S.l{. Veg ].AI4

OEtrava 1045
Ostrava 656
Ostrava 510

vÝgĚn DRUŽsrvn
Kontrolní soutěž širĚího reprezentaě-

níbo dnržstva čStrB Ietecbých nodelářů v
kategoriích ELA, FlB a FlC se uskutečni-
la ve dnecb 7. až 9.5.L992 na letišti
Sazená u Velvar.

Soutěž se létala na 14 startů; u Ea-
tegorií ELI a FlB by1o odlétóuo 13 star-

Čsrn /senioři/
tů a u kategorie FlC osn. Běhen soutě-
že bylo oblaěno aŽ zataženo, teplota 8
aŽ 20 st. C a vítr 2 - Io g/s.

Prrní tři Eortěžící v pořadí v jed-
notlivých kategoriícb jsou noninováni
do družstva čsrn tra grPnové ltE v hrnrn-
g!il.

Katertorie Fl.Ac

-

1. Jan Voaejpka
2. LubouÍr Cblupáě
3. Ivan Bořejěí
4. Zdeněk Eavelka
5. Pavel Dvořák
6. Karel Koe
7. Jogef Blažek
8. Pavel l{otalík
9. Peter lúrgdolen

Ketenorie FIB:

-

Plzeň-střeat
Senily
P1zeň_střed
0lonouc
Praba
S. Ústí
S. Ústí
S. Ústí
PartizÁrtske

vÝsLEDKY

2340
222L
2209
220L
2L77
2L75
2168
zlfr
t962

2266

2. Vlatlin'{r Kubeš nl. S. Ústí ?223
3. Antonín Šineraa Chlunec 2]:a4
4. Jozeť Sobinovaký S.x. Vea 1916
5. Iaopold Kolríř Shrdénka 1530

Katerorie FlCt
1. Karel Eouěek StrakoiÉoe r'41
2. Václav Patěk Strzkonice L49f
3. Jiří Kaiser Prabs L3y2

1. Vladinr{r lfubeš gt. S. Ústí
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KoNTRoLNí souTÉŽ F1E lz+.- 26.4.1992l

l'íontro1ní souttěž l.l .rteBorie F]'E 5e konala tradičně na RanÉ,sl.;oro s tradičními aktér),, Eá ťrČagti F't]LlIe dvou ,,nováČ!.;ů,,.
V pátel,; večer, PĚi 5t-a:Lt účastnÍl,;u1 , doš]o l,; s1avnostnímutpředání cliP1orrrlt F.A- I. Iv;rntr Crlro'li, Iá vÍ'Eěeství ve Světovém Poh.1-rLr F1E za rol,; 1991 ,' je to borec, ten l,irha', .
F'rvní soutěĚní den (7 t;o1) =aČa1 v 1o. oo hodin, rnírn51 vítrfoLtl';al od východlr, běhern dne ge stoči1 aĚ skoro na západní. Po Pá-tém l';o1e b)'1a =ol-rtěž pĚerušena a startoviště se pĚesttnut1o flga drutho1tstranlt RanÉz rtBd 1etiště, =de =e Ea Porrrěrně sí1ného větrlr do1éta1PrvnÍ den. Pro vĚechn5' starty b), 1o rn.l>:imltm 3ot_lsec. . Jediný ,,PIn51 ,,

b},] v tutto chví1i Rlrda l'lr-rsil.
Etruh5" den (3 l';o1a) b5'1 =ahájen v B. oo hod. nacl 1etíštěm Eaideá1ního P. 1idur Pro Y}/=l';outšení t;1u=lt _ ína}íimutm 36t-tsec.. l'laxímlrm ne-1etě1 Ěádný solrtěŽícÍ, nejvíce na1etě1 Jirl.:a EIaÍel,; 35(J, Rt-tda Plut-si1 " poLl=e'' T4?. Ivan Erha ''naboLtra1'' v tomto 1etu svůj ,,plecho-

v}''' mode]. V drl-rhém l';o1e 5e vÍtr opět sí1ně rozf oltl,;al a sor-rtěž 5edo1étáva1a =a sitného protivětru, V tĚchto l,:oIech b), 1o mallirnutm3Clt-lsec.. Suverénern solttěle SE =tal Ruda Musil, který za oba dny
=trati1 Poure ?.37., léta1 jaP-o za mlada (i s morlely) b1ahopĚeji.Fří jernným PĚekvaPenÍm na l.;ontrolní sourtěĚi byl Pro mě Jirl,;a E1alek,šl,;oda jeho odcot-tvání za l,;opec V pĚedPog1edním l,;o1e =a 1?Ssec. Neod_Pt-tstím sí Poznámhu na =ávér, pĚestote soutĚžící prověři15, snadvšechn5, moĚné varianty poĚasí, Ptteré na Rané mohou nastat, Že cel_|';ová ťtroveň výběrové golttěle b},1a snad nejslabší Ea Pos]ední roky.Tal.l'le rra závěr Poltze PFo uPĚesnění, na 1etošním MistrovstvÍEvropy na Rané nás bLtdout rePreEentovat: Ruda Musil, Ivan Tréger,
]"li lan J"lravec a lvan Crha jako obhá jce tituIu, náhradn ť l,lem je Jir_l,;a BIaĚel,;.

Výs1edk},:
t. Rudolf l"lusil

2. Ivan Tréger
S. Ivan trrha
+. Milan I'lravec

5. JiĚí B1ateh

6. Jaroslav Mach
7, Jlrraj Uhrín
B. Mi 1an Va 1aštial.;
9. František EloutPovec

997.7

938. B
918.6
885.7

881.7

B32. ó
835.9
a?2.7
b94.4

Ivo l*lornatovsl,lý



M istrovství světa-
Z pověřeaí čsuos zabezpeěuje l{odelář-

aký klub v Luěenci organizaci l{ietrov-
gtví světa juniorů L992 v kategoriích
EL[, EIB a FlC.
Prornan l{S.I 1992:

22.8. _ příjez<l úěagtníků a prezentacc;
23.8. - přejínka nodelů, oficiélaí tró-

aink, zahajovací cerenoniá'1;
24.a. _ eoutěž kategorie Fl_A;
25.B. - soutěž kategorie F19;

Pořadatelé ltE a sP FlE 1992 tozaglgli
pozvá.oky na nÁrodní aerokluby [ěneckat b-
karaka, Itólie, Švýcarska, Polska, &rnra-
sLa, Velké Británie a čstr'B. Z6jen o úěast
na llE i SP projevily rovněž aerokluby lía-
ilerska a Ruska.

Uzávěrka přiblášek je 10.8.1992. Prvaí

uodelÁřský klub Sezinovo Ústí je pořa-
datelen tradiění nezinÁrodní goutěžo !€-
riálu Světový pobár - JIBočEsrÍ ponÁn

1992. Soutěž se konÁ 28. aŽ 30.8.1992 aa
letišti Všecbov.

Propramr

-

28.8. - tránirik /od l2r0O hodiďl
ce ,/1610O - 2orOO hod./i

registra-

MEzlNÁRoDNi soUTÉŽ rx
VOLNE MODETY - F1A, F1 B, F1C

sEzlMovo UsTi - Čsrn - 1992

bod./i
oťl

1992

zavazaÁ' přihláška již přišla z PolskB.

Botel oUaion" v Lornecb bude v době lIE
privatizorván a pravděpodobně i přestavo-
vá'n Áoneéaěl/.

rng. Ivo Kornatovsbý

- vyhlá'šení vÍtězů, bnnket /od
19'00 bď./.

ky.
Stravovóní - pořa,datel zajistí oběd na 1o-
tišti a protlejď stánky s oběerstvenín rov-
něŽ individuólaě dle nabídky.

Podnírůou úěasti je p1atná 1icence FAI

7

26.8. - soutěž kategorie ELB;
27.8. - razervní den, výlet do Vyaokýcb Ta-

ter, vyhodnoceaí' banket;
28.8. - odjezd úěastníků.

I{a l{SJ bule hodnocoDa soutěž jednotliv-
ců a tříělenqýcb nÁrodních dnržatev v kaž-
dé kategorii. Soutěžit nohou závodníci1
kteří Y rocs 1992 dovrší 18 let věku a
nleilší' 

/ W /

MISTROVSTVI EVROPY A

sVĚToVÝ PoHÁR F 1E

Ě;

C1C
uruÁ tggz

czEcHo5LovÁKlA
LOUTY. PLASY

29.8. - aoutěž kategorie FLA /od 7 r3o
3o.8. _ aoutěž kategorií FlB a F):c /

7 r3O bod./i
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na rolí 1992. Vt1ady a přihlášky se zasílají
do 20.7.1992 takto:
I kategorie
2 - 3 kategorie
junioři /mes'. 18 Lat/

Mistrovství cR A1, 81

500'- Kča
70o'_ Kěs
30o'- Kčs

K přihrríšce zaslané po uzóvěrco se poěítá
vklad o 5ú vyšĚí.
Potvrzení o příjnu přiblášky bude ozoáoeoo
do 10.8.1992.

Bližší infornace a proposice zašle:
Vladinír K u b e á /nág. T. Bati 663/L8,
391 02 Sezinovo Úsrí/J

Vladimír Kubeš

"volqých".
Případné zójence prosín prostřednictvín dnea
již federálního Lvol,}rÉBo LBru'| o zas7-árrí ž6-
closti na noji adresu Áod nádraž{B L28)
331 01 Pl'asy/l případně na telefonní ěísla -
dopoledno oL9/223587 a veěer oL82/2o33.

Uzávěrka přihláěek .ie 25.8.1992.

Ing. rvo Kornatovský

Mistrovství CSFR F1A Bc
V důg}edlu privatizace některýcb re-

kreačních etředisek budou propozice lli-
strovství čsrn rggz ve votnéď letu roze-
sílárry v první polovině července L992.
Propozice budou zasílány aa kluby, které
něly zastoupení na učn 1991 v Plasícb.

Tínto ee cbci zároveň onluvit nodclá-
řůn zo S1ovenska, protože jaen dosud ze
žá'dnáho zdroje /gého/ neobdrže]. adresář

Mistiovství čn v kategoriích A1 a 81
pořádaj{ ve dnech 25. - 26.9.L992 tode-
láři z Hranic na letiĚti v DrabotuĚích.

Soutěž bude létrína na 10 startů v pa-
deeótininutovýcb kolecb /od 8ro0 do 1?'50
hodiý.

Vklad je 50l- Kčs /výděleěně éírurí/ a
30'- Kěs ,/aevýděleéll/ a'zasílé,'so spolu
s úplnou přibIáěkou do 21.8.1992 /užávét-
ka/ rg adresu: Ing. Vojtěch Zine1 Sneta-

novo nóbř. 1840. 753 01 Braaice.
Pořadatel rrjiĚtuje nocleb /L aoc za 5or-, 2
noci za 80'- Kěs/ a stranr v případě pořailav-
ků více než 50 ./snídaně ó 15'- a veěeře a
2or- Kéa/. Své požadavky sdělíte do hronadné
přihróĚky, která je souěástí proposic.

O proposice a da1ší infornsce si pište na
adresú Io8. v. Ziny nebo ředitele mistrovství
zuyňta Grosgnanna /!. mríje }279 , 753 01 Hrani-
ca/.
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E S EJ
V prvnín letošnín čísle ěasopisu THERMIK$NSE se objevila velice zajínavá úvaha o soU-

ěasnén ut"uu nejen volného letu, a1e noilelářství vůbec.'Esej"' ja.k je stal-nazvána, nen1
podepsrína, coŽ ňení vůuec důležitó. DůIežitější je obsah, který vedo k ze_nyšlení nás mode-
1éřů. A zde je jeho obsab.

uusÍ volrý I,rT D(IsTovAT sTÁLE?

Po více než 30 letech ''v oboru' se už
něco prožije a něco poznÁ. }lnohé problény
byly nastíuěny, nnobé z aich vyřeĚeny. By-
1o položono tisíce oté'zgk - jak to jdo?'
jak to finguje? _ a některó již nobly být
zodpovězeny. Vždy to bylo tak zajínavé a
stá}e ještě je - nikdy tobo není doet. Vel-
ni vzrušující je také souěasné uádání v o-
b1asti výzkunu a zdokonalování techniky.
V podstatě je to neustále so opakující pro-
c€E. A přichází oka^nžik, ve kterén se ptá-
ne - proě to všechno? A nutně přicMzójí
i další otÁzky. Ty otázky, které sa t6Žt
po obsabu, snyslu, ale i hodnotě našeho
braěiěkaření.
vYBBArÝ oITÁT

A poton se ěto v ěaoopise mnouonilren
č}ánek o nejznánějěín' nejúspěĚnějšín a
nejváženějšírn leteckén' nodelÁři světa.
Evžen Verbitsky říkó jednonu Britovi' který
se zajínrí o techniku jeho letounů; "VÍe a.re
the lest generation, and I an onp of tba
people responsible. Tbe yong Peoplo look
at my nodels and decide to do sonething
elee...' Pausa! To eedí. Líuž, avětoznáný
svýoi vynikajícími výkony, znaloetni' úspě-
cby, zkušenostBi, přebleťlen - ten říká'
/struéné/: "... všecbno je pryě". A připo_
juje k tomu ještě: " jsen joden z )'idí'
kteří jsou za to odpovědni'. Nijak záviťlě---
níhodná situace. V cíli jeho přání, ve vý_
šinacb úspěchů - a najednou Poznatek: Já
jsen vinen, že to koněí. Pňispě} jsen k to-
nu, že se příští gonerac€ poohlédno po ně-
ěon jinén.
PRCI/OKACE

Bedaktor ěasopisu-AEROl{ODELLER považ ova1
Verbítskébo výpověó za provokativní. J'í ji
oepovsžuji za provokativní v žádnén případě.
Považuji ji jednoduĚe za realistickou. Ona

také neaí nová. V podstatě ja to starý ne-
příjenný problén dorostu. Verbitsky nepří-
jonně nabIíží o něco hlouběji a odbaluje
příěiny, ktoré zůstÁrrají powchnínu oku
Ákryty. Verbitsky sice hovoří o volnén 1o_
tur- aie jeho výpověě se však týká vňech od-
větví leteckého modelé'řství. Tbké v BC jc
modelový let na ústupu - stríVÁ se proklatýn
konzumním koníěkem, kterým se zde aebudene
zabývat.

uÁš pnoglÉm

Aby nohl být problén vyřošen' mueí být
zn6g. Mě1i bychon si vyjasnit, které aspekty
nodeIářství máno podporovat a které naopak
potlaěit. Největší problény se v souěasné
ťlobó jeví rostoucí náklaťty, otózka prostor'
vzdáleností, rle i např. hluku. [oje skron-
nó níaění!:z&pomoÍrout ng to! Jsou přece
sportovní odvětví, kterÁ stojí tolik' že
nobou bý vlastně jen zÁbavou milionářů. Jsou
sportovní odvětví, ve kterýcb požadavky na
podnírrky /velíkost, zÁkIadní prostředky' vý-
bava, pl'oclv/ jsou ještě ronohen vyšší než u
nÁs. Vzdáloaosti překonané na cestácb ke
sportovnín podnikrh jsou někdy dokonce i
Pouze u příležitostného sportování u někte-
rých sportů /např. lryžov6ní/ daleko větší
než u nás.
A co so týče hluku: Ten bzukot, co produku-
jeno ny, je jodnoiluše šněšný, srovnáne-li
decibely např. s notoristickýn sporten. !dno-
bá sportovaí odvětví staví potlstatně vyšší
vyšší požadavky na kapitál, ěas, peníze a
jiná n'íklady. A přesto jeou podstatně poPu-
lárnější než lgtecké rnodelářství. Vůbec to
tedy nonůže být v penězích, prostorách ěi
hlulu. Kdyby to byly aspekty rozhodující'
Busolo by být letecké ruotlelářství tak Popu-
lární jako fotbal, alo D€Dí.

oríEzENÍ

rnage je jeden-z-podÉtatďcb aspektů. I,e-
tecké nodelářství ná inage hraěiěkaření- To,
co je ve skutoěnosti skoro věda a znaěně se
blÍží vědeckýn výzkumůo, je laicky viděno
jako hra. Pro 1aiky to všachno vypaťlá zcolz
jednoduše. Větroá F)Á, který je vytahován
na Ěňůře, upoutar1ý nodel, který se níhá v
krubu, ale i BC bonbardér, který si každý
noula může koupit v obcbodě - copak je to?
Jednoducbé věci se nezdají tak zajínavýni.
Polrrd to není alespoň trocbu komplikované,
nueí to být prinitivní. A qyní af, nluví So-
kratova véda /z ťloby před několika tisíci le-
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řítá: "Dokonalost ngexistuje ta^n, kde se
nedá už nic dodat, ale tan, kde sg nedé'
nic ponochat stranou.'' Také náš starý do-
brý' tak ěasto citovaný Goothe níní: ''O
mistru svěděí schopnost vzdát se podnrž-
ného!" l{istran so zaěíná' ěIověk stávat v
okanžiku' kdy vyzdvihuje kvalitu. V tom
okanžilo se onezuje. VětĚiaou je teprve
atrzení velkou výzvou - a popudon a pří-
činou vzestupu kvatity /přiéeaž kvalitu
bych zde vidě1 'noben dál než v dosaže-
ných sekundrích, netrecb ěi bodech/. Proó
se tedy onozovat u rrakefieIdů na 40 g al_
no1ého svazku, u upoutanýcb nodelů na 215
cn- zdvihového objenu. Bez těchto onezeaí
by to všechno š1o přece nnobom lépe, výše,
rycbleji. Je zce}a patrno, žo stav věcí
bgz onezení by byI nefunkční. Jen díky o-
nezení jo vůbec nožno zacbovat snyslupl-
nost a vysokou zajínavost. A1e pokr'rsto se
to bjasnit liden, kteří staví obří RC no-
deIy - Perly svinín! Liťté hledají maxinun
- ne optinun.
ENA DOBY

Důležitýu faktoren je ěasové údobí, ve
kterén žijeme . Ka.ŽdéL epocha né evé vlastní
bry. Aztékovó bráli rádi fotbal s udatýni
hlavani. Staří Řínené něIi své gladiátór_
ské zápasy. A ve středověku se u nós kona_
Iy rytířské soubojo. Všecbna tato ''sporto-
vní oťlvětví" byla typická pro svou dobu a
všecbna již zaaikla. Nikobo by nenapadlo
toho litovat. A nebylo by jen sentinontá1_
ní chtít tyto aktivity udržovat. Poěátken
našeho století vznlklo le.,eetví. Byla to
převra-Ená věc. tétání fascinovalo všectrny
lidi. Koneěně novó kapitola v dějinách ci-
vi1izace. Dnes už nikonu nepřipadá zvlášt-
aí, když nad nín hřrní proudoviletoun. Ně-
jaký ělověk, procbázející se na !íěsíci, už
ruís také nerozbází. Žé'ang důvod divit se
nějakénu leteckénu nodelu /každopádně si
ale postěžovat na bluk/. LetectvÍ už není
takové dobrodnržství, jako kdyei bývalo.
Letecké noťlely jsou znáne hraěky a - tako-
vé' jako Verbitekého hih _ tech - fly - off
stroje - ještě k tomu velni konp1ikované.
Zé'dný div, že nladá generace "decides to do
somethiag else'. '

štĚstÍ K9 rryJFr

Rozhodujícín aspokten noderního života
je všeobecná pasivita, způsobená vysokýn
blabobyten. Nepř'etržitě nós terorizuje
rokla^na. Mentalita, kterou vyvolává, se
pronítá i do vztahů, které máurc ke svýn pro-
blénůn. Den co den nán reklana říká' co ná-
ne dě1at a. co ne' lépe řeěeno, co ná.ure lnr-

povat 8 jak sg stát za "a' krásnýra, za "b'
úspěšnýn a za 'c" bohatý:n. Všechny tyto cí-
le jeou dosažitelné, zcela lohce, hnod zí-
tra _ lousíš si jsn koupit to spÉvné zboží.

Neočeká'vá se od tebe, že bys něl něco dělat'
staěí si jen něco koupit. štěstí gi konec-
konců také koupit, radost a úspěch jakbya-
net. Proě tedy ,/nyní opět v našen oboru,/
namábavě stavět letadlo? Není to totálaě
sněšné? Kup něco a staň se s tín zítra ni-
stren světa. llimravé práce - zaponeň na tot
Stupně vítězů, to by bylo něco! Tak nějak
to běbÁ nozken a je třeba zatraceně tvrťtÁ
blava a pevné' páteř /a přírozeně takó oťl_
povídajícL zápal/, aby se poznalo, že to
všecbno stojí za starou baěkoru. Kdo cbce
něco nít, nnrsí něco dát. Kdo chco vychutnÁ-
vat úspěch, nrrsí se k něnu propracovat. Je-
dnodušeji to nejde. Ťo je jodnoduchá prav-
da. Kdo to nechápe - je mi líto. Nojsen ta-
dy proto, abych urěoval nějaké' pravidla.
I(aždémrr přirozoně dovoleno ,/pokusit se/ kou_
pit si úspěch. Ale právě tak přenýšlín,
jestli se ještě vyplatí vést s ta_kovýní
ridoi rozbovory. 0 ěenpak? Možnrí, že se te-
dy volqý a upoutaný let budo zítra nalézat
ve etejnén stavu, jaký je ťlnes v RC oblas-
ti zcela nornální.

Z TI{ERMIKSENffi pře1ožil Martin Zlesák

/ pokračování příště /

uffi'**



Modelářs|<é záŽitl<y Bohouše K
soltÉŽ Fu v urrcncnrĚ maprŠrr 27.6.Ls'7

To už jsen byťllel v Kutné Hořel kde
kategorii F1Á, kroně mne1 nikdo nelétá.
Auto jaen něl tebdy nepojízdné a spojení
vlaken do nísta soutěže bylo špatné. z;ú-
častnit jsen se j{ ovĚen mrse1 - by1a po-
řádána jÁto trajský přebor a zároveň 5axo
postupová na přebor CSR.

vyjel jsen proto v1akom o den dřív, vy-
baven krorně letadly také spacím pytlen
pro případ' že bych nesehnal nocleh.

Když json dorazil na 1etiště, byIa už
tna. S noclehen jsen neuspěl, jen bedrrrr
jsen si sněl nocbat ve vrátnici tetiště.
A tak jsem oe vydal hledat vhodné nísto
k přespóní v terónu. Po cbvilce jsen uvi-
děl obrysy kupek sena & protožo by1o už
pozdě a navíc začínalo pršet, zalebl jsen
do jedné z nich a snažil se usnout. Asi
jsen už spal, když ně něco zaěalo tahat
za vlasy. Nevíu, kdo se lekl více' jostli
já nobo to kotě, které tao asi také hle-
dalo úkryt. Fakten je 1 že boj o kttpku
json vybrá! já. AIe rnoc p1atné ně to ne-
bylo - déšř' zina a zkroucená poloba v
nalé kupc€. No' Boc jsen se'nevyspal.

Když se ráno rozbřesklo, vyIezl jsEn -
a jenon jsen zíral na krásnou stodo1u p1-
nou sona' která se provokativně tyěila'
vysnívajíc se ni svýni otevřenými vraty
aii eo netrů ode nne. Po náležitén zakle_
ní jsen se nasnídaI, došel pro Ietadla a
absoIvoval soutěž.

Jaen přesvědčeqýn obdivovatelen a ni_
lovníken ženské krásy. Znám jenom jeden

Ženo, uní všechno S8Eo.
Překvapivě, ale správně, tvrdí nistr Ba-
lous z ěasopisu Letactví, že osanokřídlo
je křídlo, které kříd1á' sano!"

ll

,=-

Po skoněení soutěže mě vzali kaoará'di
z Kladna autem na nádraží. Protoža jsne
to ve něstě pořádně aoznali, zastavil
Zdeněk KIína u jodaá dívky, ktorou jsne
již předen všichni bodnotili velni klad-
ně a ptal se jí na cegtu. Asi jeno ge vě-
novali více zírání než pos1ouchání' takže
jsne so za chvíli nuseli ptát znovu. Ten-
iokrát si objekt infornacá vybíral Vláňa
Jirka zvaný 'Ušoun'. Vybral si též ve1ni
dobřo a Zdeněk ponalu zastavoval. v ton
se zahloděl o něco dál a zanunlajo si
spíše pro sebe: "Poěkej' já ti dáB, ty.."1
šláp1 na plyn a přistál asi o 50 n dá}
u sice zachovalé, ale přece jen už asi
seťlndesátileté siařenry, řkai "A teá se
ptej!' No, 'nrsín uznat, že "Ušoun" zvládl
v tu cbvíli situaci' i když s veIkým se-
bezapřenín, celkeo důstojně. Jen babiěka
se asi divila, cože to propukl v autě tak
freaetický jásot. Cesta rra nádraží pak
již proběhla souvisle, tentokrát jsne
spíš pos1oucba1i než zírali. Jen ''Ušoun'
cálcu cestu nevybíravými slovy, z nichž
nejsluĚnějšíur bylo oslovoní 'Yo}e* 1 Íl6U9-
tÁÍe napaóal Zdeň}oa.

Na nádraží jsen se poton s kanarády
rozlouěil a dril probíhala costa dle j{z-
dního řádu čSD.

/)Z-.-7<

rmy

Něco málo o lásce
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vzrůstá od kořona kg konci a plocha je
obludně na'áhána v knrtu i ohybu. Post&-
vit sanokřídlo FM s negativaín Ěípen
je v oblasti klasickébo "žbrdlinkového"

/ ,t,

VÝP"r,lp. h k^cHtJl ÍAa.F( ýI

ueF c í l+rve-Jt ítťr
I rlÍ!ýío Í^k

/tolo Mertin SalEika/
noťlelářství nesnírně pracnó. ovšen, tech-
nologieni, které ovládríte vy, špičkoví
A-dvojkaři to jde a stojí lo za tol Tak_
to vzÁitlé kacbní sanokřídlo se bonoaí
vlastnootni, které by zneklidoily i ster-
dartní "ocasníkyo. Jo ninořádně chytlavé'
nesnesiteině stabilní, nepřetažitelná'
1zo s nío kroužit na šňůře apod. U nas vě-
dí nejvíce o tonto typu noravĚtí inžeqýři
A. Alfery g lí. Kuba.

PostEvil jsen kachní sanokřídla tři'
dvě jsco zlonil při v1ehrr v poryvu Yět- 

.

ru Áyla dinenzovÉna uíc, než běžnÁ A-2/ o

třetí ni ulót1o. Ngzlonenou polovinu jed_
nobo křídla jsen odvezl do plzeňské ne-
Bocnice, uzdrawjícínr se Lluoši široté-
rnu pro radost. Eroupý vztek a atařocká
opatraoot ně přidly, abycb se vrátil ke
svyn osvěděenýn aa.nokřídlůu s kladnou ší-
povitostí a sontinentrílně gtavín repliky
lvýcb vlastaícb eroplánů z dávné puberty.
Jsóu stabilní' citlívá a špatně kloužou.
Ťakble se, ovšen' nikan nodostanonal

Donníván se, že ncjvhodnější bezocsEou
A-clvojkou by byl letoun se zápornýu šípen,

tvaru šíroce rozevřenó Lyry /víz nlův_
ka/, dokonale tuhý. Způsob profiláže
nůžu scbenaticky popsat napříklaťt systr
natikor }tAcA' kdo kořen by byl 42L2 a ke
nec 6506, podólné véčto cca ?" ,/taťty jen
nád6l'/t iriuriinou polobu působiště vztla-
w /potiŽno těžišté/ ztskíte spuštění-n
kolnice z poloviny ětvrtinové ěáry k ose

trupu. Pozór, kbchní sanokřídlo vyžaduje
ninóróaal velkor SOP, protože ná' znaěně
velkou boění plochu před těžíĚtěn a krou_
žák. . .

t{czi A-dvojkaři je to1ik silných osob-
aostí, kteří atokáží posunout celou tuto
záležítost -o generaci dopředu, buťlou-li
chtít. Pokud říu, řešení blcilají Angliěa-
nó, llolanáané, fiánci a Poláci. Mělo by se
to podďit u nás! Pátébo z6íí t"t' ae ko-
na i" Volké Dobrá tradiění soutěž sago_
křídeI FtÁ, při Menoriálu Jiřího Snoly'
Scbází "e 

n'ís tan každoročně , - 20 skel-
nícb. Zvu vás vĚech4y, abyste nÁs' staro_
milce, koneěně deklasoval.í /í s našini
veterány,/ nodernín ganokřídlen FlA' Udě-
lejto tó, někdo, pro-tu nr.idbernou disci-
ptinu e pro ratlogt! Samokřídla jsou jis-
iy' arunán ěeskoslovenského Á-dvojkařské-
há peletonu, ktorý máo rád /zvu í zahra-
niění konkurouci./.

Jsen provokatér a sobec, protože, al
zví+,ězí Laotoli", vrátín se do $šcl a

oociten vítězství i já aán. I(rása' kterou
'spoleěně rozdóne, pocit sounÉ1ežitosti'"'
a troufán gi říct i přáteIství svóho dru-
hu, nÁn budc sanozřejnou ďněn9u' Jenon
ně rozptyluje půvab některýcb žen - tu e
ta.n šlápou A-dvojkán na paty! Nebo na co?
Asi na VOP. 

-_-řJan Spátený
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Házedlo o RE ST EA 75
Házedlo ORESTEÁ 25 ja dalšín typen

bÁzedla v nó vývojovó řadě. oproti dří-
vějšín typůn se odlišuje přeclevšín od_
nínatelnýu křídIen. Výhoda tohoto řeše_
ní je rrasnadě. Deset takto rozebrarr;ýcb
bázedel zabere v transportní bedaě d8_
leko néně nísta než deset házedel ses-
tavených. 0 too se nůžene přesvěděít
téněř po každé bázedlářskó soutěži; k
odnosu bázedel staěí ko}ikrát obyěejqý
igelitový sáěek. Odnínací křídlo ná
všax i svou druhou stránku. Pracnogt
takovébo bázedla je větší a větší je 

'i když nepatrně ' i 
jeho bmotaost. Co

se týěe spolehlivosti upevnění a tudíš
i seřízení hízeťlla, novyskatly se ni
zcltm Žídrré potíže. lfutno ale podotknout;
že s hÁzedlen nán odlétáno něco kolen
dvou set startů.
Ke stavbě:

K ř í d 1 o - půdorys křídla je vy-
říznrrt z lebké a pevné ba1zy tl. ? nn.
Do náběžné ěásti kříd1e je vyfrézováns.
zespoda drážka 0r8 x 0r8 m a do ní pak
vložen pryskyřic{ prosyceqý notouz. Já
sám používán rysloužilou vleěnou šňůru
pro FlÁ.
Po vytvrzení nÁběžky je dobroušena spod-
ní strana profilu e s Ponocí bnrsného
vá1ce a koncových šablon vybroušea vr-
šok. Profil nrí téněř po colén rozpětí
stejnou tlouštku' pouze konce křídel
jsou staženy na průněr náběžná hrany.
Po vybroušení je křídlo dvakrét laková-
no zaPoaovýn 1aken a poton rozřezáno a
slepeno do požadovaného vzepětí.
Ve střední ěá.sti jsou do křídla vyvrtá-
ny dva otvory pro pouzóra upevňovacích
šrorrbů l{2. Pouzdra zhotovtme z přesných
papírovýcb' trubiěok, anebo ještě lépe
je odlejene z pryskyřico. ltísta průcho-
dek jaou z obou stran profilu přelaui-
nováoa uhlíkovýni pásniceni 0'2 r 6 x
40 nm' které jsou zapuštěny do proťilu.
Nakonec je coIá tďídlo běžnýn zpúsoben
lakováno. Osobně la}uji křídlo raději
více.

T r u p blavice trupu jo z típy
tl. 5l5 'nr,do které je zalepen nosník
ocasních plocb /5r5 x 5l5> 3r5 x 3r5/.
Teato nosník je zhotoven z balzy' kte-
rá je polepena jednou vrstvou jednosněr-
né uhlíkové tkaniny.

t5

Ocasní plochy jsou vybroušeny z balzy t1. I
otaženy Iikelantou takl abY vlákna

papíru byIa kotnÁ na léta balzy.
Pro upevnění kříd1a jsou do trupu zale-

peny dvě duralové natice. }íatice lepírue s
nasazenýn křídlen, abycbon dodrželi jeho
přesnou polobu. '{ýztužné trojúbelníky jsou
vybroušeny z balzy tl. 5 nn a při lepení
pos tupujeno nÁsledoYaě .

f,a'lřídlo v nístě irojúhelníků nalepíne
slabou izolepu' křídlo připevníne k trupu
a ponocí kolíěků a špendlíků přilepíne
trojúhelníky k tnrpu. Po zaschnltí suadáne
křídIo a přes odtokovou ěást trojúbelniků
přelaminujem uhlíkovou pásnicí 0'2 r 8 nn
a to celé jeŘtě přelaninujene skolaou tka-
ninou /3oďB,'/. Vytvrzováaí probíhÁ opět s
nasazeqýn křídlen. Poton celý trup asi ěty-
řikrát 1akujene zaponov;ým laken.

Na nalakovaný trup nalepíne v nístě ťlr-
žení snirkový papír, který vlepíne i do
vybroušení pro prst v opěrnén trojúbelní-
kíl.

Eotový modeI m'í těžišté v 52 t' je opa_
třen deternalizá'toren typu 'binbag". Na
vnějšín ucbu je negetiv 3 m, na vnitřnín
1m.

7*.l.éá\í je arrtné provést rra ruku najite-
le a raději s přebytJsen stability' abycbon
i při ěpatnén odhození neletěli dloubý ob-
louk za Ěest nebo krátký za dvě vteřiny.

.liří Šinet
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POHAR USTECKOORLICKA

Dne l5.-U.5.t.l. jsne uskuteěnili na
letiĚti v Ústí nad 0r1. soutěž pro katego-

ostatní evropskó příznivce naší pěkné ka_
tegorie. Pozvání využili noťleláři z Maáar-
gka a opolu 8 panon Bened'ekan přijola po_
ěetná výprava, stejně tak je využili node-
lríři z Rakouska, kde teto kategorie je vel-
ni populáraí a je vidět, ža v poněrně krát-
kón ěase zvládli techniku kategorie C0. a
stgli so tak rovnocor1ýni soupeři nsšict a
nadarskýcb nodelářů. JugoslÉvští nodeláři
by velice rd'di přijeli, avšak souěasná gi-
tuace dona jin to neunožňuje. Snad příĚtě.

Úěa"tníci soutěže se začali sjíždět v
pá'tek a jako první přijel paa Beaedek e Ean_
želkou. Potoo přijížděli ostataí úěastníci.
Po dobré večeři, kterou nrío připravily na-
še kuchařky na základně vedené paní Kožan_
tovou, jsne strávili pěkný večer v přátel-
skó atnosféře.

Rrí'no po snídani jsrre odje}i na letiště

Aeroklubu Ústí nad or1. ' kde po nÁstupu
byla zabójona soutěž. Překrásné poěasí
s větren 0 - 1 ďs jen naponáhalo k do-
bró pohodě. Naší sorrtěž zabezpeěoval per-
fektní sorvig podniku Modo1a a také zde
byla nodelařskÉ prodejaa s prodejen zbo-
ží širokéb,o sortimentu. lE'ší aoutěž jsme
něli plakátovanou a tak se přišli podívat
i divóci, kter1fun se soutěž líbiIa.

Po ukoněení soutěžních Ietů jsne se vrá-
tili na zérkladnu v H. Dobrouěi a po dobrén
obědě a kávě jsne }Íátce odpoěívali.
Ve 14100 bod. byla zabá'jena ttruhá část sou-
těže a to eoutěžníni lety naket C0'. Va1-
ká škoda' žo nepřijeli naketáři jaEo Tonda
Alfery, Pavel Stráník' Vladimír Vaněk, kte-
řÍ se soutěžo zúěastnili v ninuIém roce.
il{nkety na soutěžícb jsou velico atraktivní
pro divákýl Jejicb realistický let dodévá
slavnostní atuosféru celé soutěži' zvláště
pak při pěknén poěasí. MožnÁ' že by stálo
za úvďru zněnit trocbu pojetí soutěží a
zpřístupnit je více divátr]n a třeba Iétat
o cenu divríků' jak je to třeba u RC naket.

Po ukoněení cioutěže ns.ket se přiblížil
vrchol kategorie COo. Rozlétávání, kterého
se úěastniIo 1] nodáIářů. Pro naši eoutěž
byla.vypsána pravidla o onození vihy na
1 cn' nádrže. Ťedy pro nÁdrž 5 qn- vába
nininálně 75 g a pro náťlrž 3 cn- ninimÁlní
váha 45 8. Já joom ae nedostal do roztétá-
vání a tak jsen se stal nejťlříve ěasoněři-
ěen pana Benedeka a nobI pozorně sledovat
přípraw na start, později týnovou pníci'
kdy paní Benadeková zastala funkci pozor-
ného pomocníka.

Při prvnín rozlétávání se odtáěeIo 30
vtařin. Do dnrhého kola postoupilo ostr Do-
delářů a odtáěelo se 60 vteřin. Maxinun
odletělí ětyři nodeláři. Ve třetíu ko1e
se odtáčelo 90 vtořin. Většina úiastníků
rozlétávání létalo s nádrží 3 cn't
Ve ětvrtóm ko1e so již rozhodovalo o vítě_
zi. G. Bonedak s neupravenou trdodelou a
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-í. Schatrpp s vlastníg motoren C0^ a oba
s nÁalrží obsahu 3 cn'tt Otáěelo te L2o
vteřint ! l Po odtočení 120 vteřin pan Be-
nedgk vypustil nodel z ruky právě do tr_
hající se bubliny. líodel so dvakrát zbou-
pnul a spadl nB zo!1. lYorner Scbaupp ster-
toval o nalou cbvíli později. Rozběhl ee
po větru a podařiIo se odstartovat. Model
IetěI vaIice na nalé otÁěky s velkou
sklopnou vrtulí. Bylo rozbodnuto.

Večer byI připraven nalý banlcet _ ví-
no, chlebíčky' jednohubky, káva a to vše
v ceně startovnébo a za dobré spolupráce
rrašich sponzorů. Veěcr se odvíjel v přá_
telskén ducbu a někteří jeho úěastníci
šli spát až při prvnín za}okrhÁní kobou-
ta. hoto se také nrsolo posuaout zakon-
čení a vyhlášení výsleťl}crl na desátou ho-
dinu.

Vyhtášení výsledků bylo téněř slavnost-
ní. ByI předrín putovaí pobá'r Ústeckoorlic-
ka absolutním.r vÍtězi Íornoru Schauppovi
z Rakorrska a putovní pohár Donu dětí a
nlé'daže v Ústí nad 0r1icí P. černákovi ja-
ko nejlepšínrr soutěžícínu ve věku ťlo 18
lot. Dále nejlepší tři soutěžtcí v každé
věkové skupině obdrželi nrotory t{odela na
co2.

Teěkou naĚeho getJrání byl opět dobrý
oběd' po kterén se úča"atníci rozjeli do
svýcb donovů.

Závéram bycb cbtěl říci, že i přea drob_
né:organizaénl cbybiěky se víkend ve dnocb
L5. až L7,r.L992 veIice vydařil.

/w1
ozNÁunnÍ

Po soutěži v Ústí nBd orl. byl nalezen
nodeI kat. COo. Bohužel je bez adresy a
tak bude zas16n proti stnrěnémr popisu no_
delu.

Vítězové soutěže /zLeva/z M. Stárek /Cs/l
W. Scbaupp /L/, G. Benedek /E/,

vÝsLEDKY
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Lt.
la.
19.
20.
2L.
22.
23.
24.
25.
25.
27.
m.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

+ 150
+ 150
+ I5O
+ 150
+ 150
+ 150
+ 150
+ 150
+ 105
+94
+8'7
+60
+53

119
ss

120
112
1€
120
120
105
2r
97
104
120
.F
120
72
80
vt

120
120
tt

L20
90
24
u

101
100
120

42

Scbaupp
Beaedok
Strírek
Scbrs ter
Bach
Slaoina
Bédovczky
lYič
Caith".l
Xircbert
Szi1Á5ri
Poborelli
čornák
!Íespěcbal
StÁreL
Karóeek
Kubica
vaĚj_oa
šara;
l{1édek
Salaooa
Va.něura
xrstóczti
vaĚiDs
Seidl
K8-qyik
Czifra -
Debreceai
VaĚiaová
zá-DoěDík
llekovÁř
špiad1er
Lrrň*
Jaraý
B€reo
l{acbo
Kopocký
cibák
YaIčík
Forat
čorník

Ž

,

Ž

J,

J
J

z

J

+ I8O + 210 + 183
+ 100 + 210 + 123
+ 180 + 175
+ l8O + 163
+ 153
+ 150
+83
+65

a6m
E 600

cs 600
A 600
A 600

cs 6co
a 600
cs 600
cs 600
A 600
E 600
E 600
cs 600
cs 120
cs toz
cs 120
cs 120
cs 120
cs 1c6
cs 120
E lcrl

cs 120
B 103
cs 120
cs B3
892
RF
E 120
cs 120
cs 120
cs I@
cs 110cs stcs 60csu
A 7l
cs 120
cs 94
cs l15
I42

cs 40

M AKrtÁŘs rÝ oBČAst{ íK

"uAxEtrÁŘsrÍ ogfustÍÍr vydávé lrrg. Pavel
Bajcbart, treaer čn mret /Potední 37l'
312 € Plzeň - tol. do zgn. 22 3884l dmů
60696 - asi plzeňská volaěka/.
Novinky z č!0(!,eu - po dobodě s Antonínen
Tvarůžkou přebírá,n ke zpracování do CS pra-
videl kategorie t20' ll-oř' I-cO'.

Je na,vrženo
cov&t M-Co^ a
eo FAr. Pr6sín

).Ň ]',2o l2o' l,2o 599
120 120 120 t20 fiz
LzO 101 f,g r2O 581
120 120 3r LO' 5TI
120 1C8 LzO .t 576
110 }€3 12o 12o 5'l'
8t 120 F Lzo 56'
r20 12o 110 W 562
L20 120 ?8 120 

"Br20 94 120 120 5r'l
12o ,ď 1,2o 8o 514
95 12O 120 9s 5B
86 r20 120 1t5 513
91 120 72 Ln 523

12o 12o 8o 7ď 5v
LLz 76 115 Éí 

'tt110 65 111 tl ,o3
12 85 105 

's 
1n

81 75 toz *g 16
tzo 74 73 l2O r n
59!20 @ o 4r9
,3 27 tt5 65 Yt
27 120 L20 )6 3U
45u600353

lr]2€50313
I5oo03oo

120 4 0 2a6
4175o1SPonechBt lí20 a lí-oř, přepra_

předložit jako návrh do koni-
o v&še nóvrhy.

Ing. Pavel Bajcbart

t

bez

žát, rok narození 19?8 a nlodší
junior, rok mrození l^914 - 1977
ozncčeÁí jsou sonioři. rok narozoaí 197] a st'

Vysvá tlivky:
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Sourěž Y obraze
Mezi úěastníky vlá'ťlIa dobrá po-

hoda, i při rozlótávání - /t/ u.
Scbaupp a /2/ G. Bsncdek. l{aše
'novó kreY' /3/ x. l{ládok, D. fuiě
a J. LuňÁk. /4/ Létali se u nÉB i
nakety c0^ - FoKKEn D.VÍTI. /5/
tořský vííéz G. Scbuetar. /6/ Ro-
dinná poboťla - T. Each a jebo aan-
želka ve funkci pozorného ponooď_
]ra. fi/ Věčně dobře naladěý J. Ka_
nYik, uěitel z Maěarska.

I

i'{*'
qjr r

,?;



_ s tínto trodclon vE - o21
v Ú*qtí nad Or].icí. Na letošní

Před časen ni-Ta1tr
den. Pan Lubomír Va1ěík
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MODEL WH -O21
zvítězIt Werncr Schaupp z Rakouska na naší letošní soutěžisoutěži v riakouskén Spitzerbergu své vítězství zopakoYa1.

Each zas18'1 plánek tohoto nodelu i s podrobnýn stavobním ná'vo-jej přeložil a nyaí se e nín nůžete seznánit i uy.

Stavební ookvnv

C. _Všechny spoje lopíne rycbleschnoucín leppidlen pro balzu.

Pro zesílení středu křídla./upevnění gumou/
byla použita borovÉ 1išt8 3x3 m. Clbě uši a
střed jsou stavěny sanostatně. l{ejdříva však
vybrousíne pokud nožao přesně proiit kříd1a.
Pro kontrolu si udělá,ue šabloau d}6 náknggu

Nelconec o'"ě k-rapky na uších nařízneme B Ponastaveď zafixujeme Iepidlen ,/vlevo -1ri
a, vpra.vo +LrJ ma/.

v 0 P _ borovou lištu přilepíne vg stře-
středu VOP pro zesíIení. Souěasně přilepí-
ne i háček z occlováho drátu, který je iou-částí deteroalizá'toru. VĚe musí uýl řellni
dobře přilepeno!

s o P - oařezané dílce eestavíni a elc-
píne. Po zascbnutí všechny kraje.zabrousí-
ne. Nařízncne klapku a dle plénku vychýlí-
ne pro pravou zatáěku. Zalep{ne vša} až po
24uf,ání.

T r u p - podle podložky notoru CO^ vy-
vrtáne díry průněru 2 EB a z druhé stíany
přilepínc matice M 2. l{otorová přepážkaje z překližky lr5 nn silné. Z balzy tl.
1'5 mn si připravíne boky trupu, borní a
spodní ěásti. Při lopení dbáne, aby vše
svíralo pravý úbel. Vpředu vlepíne zasíle-
ní z balzových lišt tl. 1r5 m. Do zadní
části vlepíne druhý bÁček deter.naIizátoru.
Yýřaz pro SOP v5rříznene v horní zaťlní části
-!*pu. -Dálo vlepí.ne motorovou přepc,žku.
Vyosení je 1 st. dolů, 1 st. vpravo.'Vlepí-
ne-SOP-do výřezu a kontrolujene pravý úhál.
0bě _boěnice pylonu zesílíne v nístě úcby-
caní křídla gunou překližkovýni výkližký.
Zaoblíne všecbay brany a vše 2r lakujene
lesklýn laken, lebce brousíme. ltya{ řše
sestavíre věetně notoru, vrtule' voP. Tě-
žiště je cca v 45 /" hIoubky křídla ,/viz
p1Ánek,/. Po zjištěaí rovnováby, za1epíme.
Tín mÁne Eod€I připraven k zalétání.
Z6Létávání

Model zalétfivíne za bezvětří vypouště-
alg z ruky pod nírnýn sklonen t záňi B 36-
řizovÁnín VOP eventuálně křídla so sna'žítr€
najít optinárn{ let. ldodel by něl letět bez
houpání nírně k zeni. Seřídíne zatáčku v
kluzu klapkou na S@ tak, aby byla asi
10-15n.
Nyní je.nodel připraven na prvaí notorový
let. Seřídíne notor na nalé otá.ěky cca
1300 lrlnin. aŽ 14@ Vnin. a vypoúští'" no-
del pod ú-blen 10 - 20 st. proti větnr. Xo_
del bude ponalu stoupat v pravé zatáěce a
poton vo1ně přejde do klouzavého letu. Je-li všo v pořádku, zvyšujene otáěky notonr
na 1400 až 18@ L/nir'. Potřebné úpravy no-
torového letu provádíne PodkládÁní n /vyo-
senla/ motoru, případně pooocí klapek na
kříd1e.
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Jestliže je motorový 1et i kluz v po_
řádk'r a optinální, teprve teá nůžene obě
boěnice pylorru na' pevno zalepít. l{aposle-

-----_d-'ó--1esta-autré zalepit ne zi boěnice
py}oau opěrky z ba1zý t-r; ir5-*. I{enala-

z cAsoptsu

lakovanó ěásti nodelu přelalojene 2 kré't
lesklýn lgketr. Tín je node1 botov.

Yalter iíacb
Pře1ožil Lubonír Va1ěík

V rakouskérn ěasopise -"PROP" píše
Hanoorscbnidt o nová nadarské firně
vlIu.

w/
't r.

PěEď nalý nodel kategorie EIK "Keler cd
ns'darskó firny BCInru

Z časopisu TEEB!ÍIKSENSE jsme
rína, který Áese oznaěení Glí -
IovÝ uioToB clí 1

Jako předchá'zející roky, tak i tento-
krét by} norinberský veletrh hraček prc
COo modeláře zajínavý. U stfuliil firuy Jo-
BER byly stavebnice z po1yesteru v něř.
1115 oťl fy Fl,YiIÍG SÍYRO KIT z Brna. Sta-

pro vás vybrali nový seriový notor na COo Štefana Gašpa-
12O a dále porovnÁní notorů na COr. L

vebnico I{ESSEBSCRMITT Bf 109 Er UUSTANC
P 5l D. Ve stejném stánku byI k vidění
ncvý notor oo Š. Gaiparína GF 300 o zdvi-
hovém objenu 30o cn've1ni labké konstruk-
ee. Speciélaě pro tento.notor je větší nÁ-
drž o obsahu ]'0 - 15 cD'. Je nožné použít

ná rozpětt' L25o
motor
ItlEo

coz
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pr@p J/J"9"9e
K.J.
ilo-

Před lety anglické firny TET,CO' E[R-

GER.

Kdo však zná, modely firny NoWlí? V ro-
ce 1990 zaěali v klubu ae stavbou & výŤo-
bou node1ů a stavebaio. v krá'tká době Ia-
tván Hárgfalvi zkonstruoval a firna zaěa-

la vyrábět stavebnico - cEsslIA 17?' PnÁ-
rus Pc-6 ÍtIRBo PQB'BR' node1 uItralebká-
bo letadla I{!IR.SEG_2, notorizovad vět-
roň Dlyotil a nalý soutěžÁí node1 katego-
rie FlK Kele.

Do nodelů sg dá použít motor Modela,
DP-03 í Boibi. Firna dodává' aa trb staveb-
nice ve dvojín provedení. Téněř botové
noťlely, kde staěí pouzo připevait nosné
plocby. Tyto hotová nodely stojí i s no_
toren 400 - 50o ATs. Dóle doťtóvé stavebni-
ce rrehotová. bez notoru. Zde jo cena asi
třetinová.
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PoE1odnín testovaným notoren
tor DP-03.

DP-03 _ vhodný pro modoláře, ktorýn staěí
krótké rekreaění lety nebo rádi notory o_
pravují.

je ruský rro_

6

/ev I

Lubonír Valčík

TEoRIE COt
Výstodky zkoušek dr. G. Benedeka a

dip}. Ing. F. ilrakoczkóho z Maáargka.

Uvedení pánové jsou nezi nodeláři poj-
nen. Velmi intenzívně sg zabývají výzku-
ny kolen notorů C0' a svojí dlouholetou
prací docbází k zaiínavýrn zévěrůn.

lÍa naší soutěži v Ústí naťt Orlicí,
kde byli oba pánové jako aktivď sportov-
ci' ně předaIi diagran a spoěítanou ta-
bulku. Vyjadřuje zrívisloet nnožství pl-
nán{ nádrže v granech a jaký objen ná
C0" jako tekutiba při dané teplotě. Je .
nutné ještě poznnrnonat , že qpř. u 3 cD'
nÁdrže není nožné plnit 3 cn'. }fusí zde
být trochu vůle, jinF,k docbází nutně k
zanrzrrutí.

Teá však k diagrarnu a tabulce. Napl-
n{ng_f| při podchIazení např. _1O st.C
2r3 E COol ná taato objen v te\utéa sta-
vu a dan6 teplotě objen 213 cm', To 1na_
nená, že do plné nádrže zbývó, O9? cn'.
Zahřelem_li toto mcožstv{ na l 15 st.
C, je objen 2178 cm) a při teplotě 20
st. C již překraěuje 3 cn'. To ná- říká'

že
by

tekutý C0' je již v trubiěkách a byl
v ton ěert, aby to nezanrzlo!
Druhý diagran v tabulce je převeden do

ěísel, které ny rnodeláři aijak zvláště ne-
nilujene. Jsou však přosnější a bez nicb
se neobejdono. ŠrafovanÁ hranice je teore-
ticH ěára eventuálního zamrzrrutí při dané
teplotě uvedené v tgbulce. Nahoře je plně_
ní v.g3anech a průseěík hodnot je objen
v cE'.

Oba dia6rBny vypracoval dipl. fng. F.
Krakoczki. Skuteěností je, že pan dr. Be-
nedek se těnito zkušenostmi řídí' každé
plněaí váž\r létá s B€upravenou !íodelou
a i s 3 cm' nÁdrží po odtoěení 90 vteřin
Y ruc6 odletí l2o vteřía. Byl jsen u tobo,
děll jsen ěasoněřiče. To je nejlepší re-
k1aua pro notory Modela z Podbořan.
Klobouk dolů pane doktoro Beaedekut

1a,Í t-' r; : ! lL6 JJ-] t-ú- 3i| ! +t';|ín|ns
j -(9 : :J .; !! 3:: i :l, 3,.5 i.si 3,6: i i.eo | 3,?61+,t0
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. Bakouský modelářský k1ub l{AZ Spitzer-
berg uspořrídal ve dnecb 30. až 3}.5.1992
první nezinÁrodní soutěž FAI pro katego-
rii FIK a Pro tř. llodela.

OrganizÉtoři soutěže jiotě s dobrýn ú-
nyslen pro nás modoláře ohtěIi připravit

- goutěž'šerLvejde do historíe COo. Bobu-
žel však z přemíry zodPovědrlo-s-t-i oionenu_
li konzultovat ovoje organizátorškó zá"uě--
ry s nodeláři' kteří kategorii COo:l'átají.
JiDak gi totiž aeumín vysvět1it zbaěnou
nínr neaotrblasu při alavnostnín zahájení
soutěže, kdy všichni nodeláři byli seznÁ-
neni s organizací soutěžg. Ta spoěívala
v ton, že soutěžící budou losováni na
start, coŽ je znaěně zajírlavý výkled-pra-
videl FAI. Podlo ných znalostí se buil 1é-
tá volně nebo tolově, ale logování? Dis-
kuze byly přeruĚer1y ráznjm prohIáĚenín;
že jemožné poťlat oficiální protest a E€-
zinÁrodnÍ jury je bude řešit. Ávěak 2@
ATS za protest ae všes+d'fiLo--pří1iš.

--'---s_oú:též byla zahÁjena v 15 bodin, v pů-
vodnín progra.Bu bylo zahájení plrínováno -".

na 13 hodinu. Nejdříve se létalo ve znaě-
ně nervózni atnosféře. Létající nodeláři
však zaěali brát vše s humoren a organi-
zátoři brzy pochopi1i, že takto se orga-
nizovat soutěže nedá.

Tank, V=\scnj,t

MOTOR MODETA CO2 O,27 cm3

S PITZE RBE RG '92

všech, nebod si pořadatelé uvědonili, že
uý áe soutěž zřejně vůboc nedolétela. Ví-
trfoukal2-3m/s.

NaĚe výprav& z čsrn uyrq ve složení -
L. Valěík' K. ltrIádek, D.-Friě a já' vši-
chni odchovaaci klubu z tstl' nad 0r1icí.
Létali jsne obě kategorie a něIi jsne re
co ohrínět, protože se ná.B zdá'lo' že aa
jednotlivá koIe neustále zkracují.

sóittěi ve Spitzerbergu ae vžťty vyzll,-
čovala dobrou a přátelskou atnosfórou.
Nebylo tomu jinak ani tentokrá't. Posleal-
ní dobor se zde prezentují různé firoy.
Pan Gašparín, konstruktér a' také výrobco

pěkná tecbaologicky zpracovanó noťlely
kategorie F1K a nodely maket. l{aěe ttODE-
IÁ zťle něla stónek, kde nabízela veškeré
díly notoru C0.,, spalovací notory, ota-
vebnice a jejt'zé'stupci byli stále v
pa1bě dotazů a žódostí o jejich lboÍt,
které se velice dobře prodává. lla soutěž
ae přijeli podívat a také přeťlstavit své
modeIy rraĚi naketáři c0' z Pelbřinova.
V. Vaněk zde představil'nový nodel BEssON
uB 411, radost se podívat. Při krátké
chvilce, která vzoikla po dokoněení sou-Zaěalo se létat kolově ke spokojonosti
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těžních letů, předvedli zástupci !{ODE-
LY RC nodel *FIT" ze stavebnice, kterou
firta vyrábí.

Přiblížir se vrcbol soutěže - roz1ó-
tá'vání. Byla urěena dvacetininutovó ko_
Ia Po sobě jdoucí bez přestávky na ná'--
vrat. Ti co létali obě kategorie, ňuse-
1i nang6it mxinátní úsilí.

V Lategoriri Modela se odtáěelo vždy
o 30 vteř. více než v rozlétávacín ko_
le předcházejícíu. Já jeen při odtáěe-
ní 90 vteřin špatně vyhodil nodel, kte-
rý při nízkých otáěkách přistá1 asi po
30 vteřinách s nototan v chodu. Karel
ltládek oťtlgtěl naxinun. Pro mne katego-
rie l{oťle}a skoněila & o to více jsen
něI ěes na kateggrii FlK, která se ló_
tá e nÁdrŽt 3 cn1 Při odtÁěení 90 vte-
řin odletěli naxinrrn již jea čtyři no-
de1éři _ G. Benedek, E. Scharrpp, K.
l[ládek a já.
G. Benedek při oťltáěení 120 vteřin již
lóta1 s nalýro nodelen pohÁněnýur noto_
ren BBCilÍ B-10o. W. Scbaupp létá 9 no-
toren v]aetní výroby. K. Uládek,a jé
jsne létali s motory }íodela.
Létalo se již při podnírrkách' kdy výs-
kyt terniky byl téněř nenožný. Tedy
soutěž npravdy". Odtáěelo se 120 vto-
řin. Kargl neodtoěil a'ni 120 vteřin
na zeni a notor se zastavil. Já jsen
po 120 vteřinách ďtóěení odstartoval,
ale exinrrn baz terniky se už uletět
nedalo. Situace ze soutěže v Ústí ned
Orlicí se opalcovala.

Finálel G. Benedek a W. Schaupp od-
téěeli 150 vteřin. Oba odletěli naximun
a zťlá1o se , že se již soutěž pro ne-
dostatečnou viditelaost neodlétá.
Dále se odtáěelo 180 vteřin! Oba node-
ly i po 1B0 vteřinách odstartovaly a
bylo již vidět hořící doutnálqr.
Jako první přistÉl nóťlel G. Benedaka,
protože atartoval dříve. Model \Y. Schu-
ppa ještě letěl. Těsně před jeh-o přistá-
nín rakouĚtí modeláři zaěali skandovat.

cEsst{,A
Jak se

Tentokrét se štěatí opět přiklonilo na
stranu lY. Schauppa. Oba modelriři předved-
li vrchol v kategorii C02.

Večer byIo sIavnostní vyhlríšaní výelod-
ků eoutěže a banrcet. A co říci zá'věren?
Snad jak so u nás říká: 'Koaee dobrý, všech-
no dobró.ň

/tv 1

notorů, před'ná'Ěí ae-
a ekiivně 1étá' kate-
zvítězíL na eoutěži

E5-

F. Kr'a'kóczki, G. Beagdok a L. Bó.dovszky -
Dónsóa, 9. listopaťlu 1991

připoile se
lVa letošní soutěži v Ústí nad Or1. je*

uzavře li d ohodg lezj-_Ge r}rarde n Scbu s te ren,
Eonzou Ku'bícou /iniciátor/, Petram Cajtba-
n1egr 0. Debrecenin a nnou' že ng soutěž
do Ústí v pi'íštín roce přiveze každý uske-
tu C0, z první světové vá1ky.

Kdo ná zájan, nůže se připojit. Bude to
pěkné zpestření naší soutěže, která bude
nít stejr1ý progŤatr jako ta letošní. Makety
se budou létat od 14 bodin tak, že se vši-
chni budene noci podívat.

MODET GS -TC4
Model cs-1o4 ňďc0' je nc'3elen Gerharda

Schustera z Rakousk8._G. Schueter PBtřÍ-'
nezi nodeláře ' kteří nestojí pasivně stra_
nou a dá so říci, že problematice a node-
lům c0' úplně propadl.
Pouští'sa do igstování
rodynaniku modelů C0'
gorii FlK. V roce 1991
v Ustí nad 0r1icí.L77

ván
na motor
Iíbí?

C0, od firny NOW}í.
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Do disl<use
Výbor volnébo letu DAoC ,/Něrrecko,/ předložil cIAu FAI návrh na zněou pravidel pro kate-

gorie volného letu FM' F1B a FIC. Jebo návrh je zajínavý a proto uvádín jeho překlad
z ěasopisu ťEERMIXSENSE k vašenu posouzoaí.

nÁvnn aÉry
Ustanovení pro nodely FlA' FlB a FlC

jsou ěá.stečně vytvořenÉ již v 50. - 60.
letocb a v současné době nejsou poplat-
nrí době a stavu věcí a jsou unohf /Tlc/
velni konplikovarrÁ. Ylódne snabg po zv!-
šováoí výkonu všeni technickýni prostřed_'
ky: krouživý vlek, stoupavá zatáěka po
vystřelení, buntong /podtlačcní/, různé
speciální ťlruhy šňůr, Eigh-tech nateriá'-
ly, otavební postupy, autonatická nagta-
vování křídla' start ge zagtavenou vrtu-
1í' předehřívání gunového svazku atd.;
takže pravidly daná ustanovoní nenají
Žé,dný vliv na pokrok nebo vůbec omezení
výkonů modelů. ,
FM: 32 - 34 dnil Bin. hnotnost 410 g
EtB' 17 - 19 ťln'' nin. hmotnost draku

.190g ?
FlC: nax. 215 cm' ' 300 81cm', 75o 8 při

2s5 cm',
áó s/a^" 37,5 dm?

rúvnn ̂ t nÁlňt }tA zlňM
Nově FlAt nax. 34 dn?, ž6dnÁ' ninirnrilní

bnotnoat
Nově FlB: mr. 19 dnz , žídná. nininární

hrnotnost draku

Nově F1c3 n!x. 37,5ďÁ;-r,5á

PROFILY

oo0voprúrÍ

Nikdo se v obsahu plocby nonachÁzí na
jebo gpoťlní hranici' qýbrž na horní tT)A:
84 dn', FtBz 19 ds'/. 2
U Flc zvyšuje rcnší plocba rcž 37 r5 dn'
plošné za+'ížení ještě více. Díky nožnosti
lehčí konstrukco nůže být tecbnická výbo-
dg /např. natažení-podtlaěení, která hnot-
nost poněkud zvyšujo,/ vykompenzována.
Proě ňusí být letuschopný uróael unravňo-
ván olověým závažírn; protože tak chce
staré pravidlo, ale všechny jiné kliěky
jsou povoleny? U FlC je redukce hnotnosti

=t}ůležitý ergunent bezpoěnosti při srrížkrích
nodelu s jak-ýnikeriv pře.dněty. Z výše uve-
de ný ch sku tg ě no s tí-je3a trnolt--ě-Eep-Ť .
higb-tecb F'lÁ-}u+ternode1, nodel vybavený
mechanisnen natažení/podtlaěení, je při
1podtlaěení" stěží.pomle jš í než průuěr4ý
model FIC s 2r5 @' motoron. Motivace pro
nenší a lehčí katogorie, bez veškorých do-
dateěrr;ých onezoní.

/z TffiRrrTKsENsE přeložilr}íartin ZLesák/

zdvihový objen, žádrrá další
onezení.
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z DoMAcÍcH SoUTÉŽí
surgrul-Í LrcA RÁzrngl

U nés v Liberci se 1etos konal již 12.
roěnít "Soverní ligy házodel'. U jejího
zrodu byl Míla !áacbaěka a náš_bývalý re-
prezentant v kategorii I2B Lááa Trnka.
Tak jako nnobo jiných ctobrých 4ápadů'vznikl i tento nad sklonieí L2" pěnivé-
ho noku.
Za svůj ho přijaly i kluby z Tanvaldu,
Jablonce n. N.2 Liberce, Varnsdorfu, čes-
kóho Dubu a Cbragtavy. Posledrú dva jne-
nované kluby v pozdějěích roěnících od_
padly a byly nahrs2etly LLK Byter Vratisla-
vice a Železý Brod. Ťyto kluby se po de-
set ročníků střídaly v pořádání jednotli_
vých kot 1i8y. Létat se začíná vždy první
nebo druho neděli v novém roce a dalĚí ko-
la následují ždy po ětrnácti dnecb. Cel-
kom se létrí šest kol a z nicb tři nejlep:_
ší se zapoěítávají do koneěného pořadí.
0ť1 druhébo roěníku se všechna kola kona+.,
la výhradně na Iiboreckén letišti.

Další zajínavostí 1i8:y je to , že žá-
kovské ěasy se do colkového pořadí násobí
koeficienten 1r2. Tín páden nají i žáci
nožnost pronluvit do koneěného pořadí' -:

což taky oběas děIají a v průběbu dvanác-
ti roěníků stanulí na stupni nejvyššín
celken třikrá't.

Díky' rozsd'hIosti ligy se nohou soutěží-
cí vyřÉdit téněř ve všech klirnatickýcb
podníokrích. 0d třeskutých nrazů ,/unea v ú-
voťlnín kole 1. roěníku kIesla rtut teplo-
něnr až ke 2Oo pod nulou /, až po jarni te-
pla. Ke každé zinaí lize však patří sněbo-
vá peřina. A každý ni dá jistě za pravdu'
že takovó zinní polétání' když je klid
a teplota jen mÁlo pod nulou' patří nezi
ty nejkrrísnější chvíle v nodelařině.

Vliven ekononických potíží, která větši-
ně z nés vznikly po rádoby revoluci, se
lig ''scvrkIa' na pouhá ětyři kola. Do ko-
aečného pořadí so však í naťlÉle zapoěítá-
vají tři nejIepší výsledky a tak soutěž
získala na drarnatičnosti a o celkového ví-
těze se bojuje až do posledního hodu.

Letošní roěník ligy uspořádaIy k1uby
Deaná, Liberec, JablonoC [.N. a Varnsdorf.
VĚocbna letošní ko1a ligy byla poznanená_
na nepřízní počasí, coŽ se odrazi}o i v
closažeqých výsledcích. Vítězqý souěet ča-
sů Ietošního vítěze spadl až na desáté
urísto v celkovýcb tabulkÁch vĚech dva_
nácti ročníků lig.

Tak jako ninulý, tak i letoěaí roěník se
rozhodovaI až v poslednín kole. Díky špatně
zvolené taktice svého největšíbo soupeře
Eugena Bela, ktorý přišel o svá nejlopší
házedlo a navíc nestihl odlétat ce1é kolol
jsen něl ''práci' usnadněnou a ligu jsen již
po ětvrté vyhrá}. Všechna tři ko1a' kterých
jsem se zúěastnil, jsen od1éta1 s prkorr;ýn
bÁzedlen, kteró mÁ odnímatelné křídlo.
Úěast na letošnín ročoíku by1a slabó a sou-
těží se zúěastnilo 79 nejvěrnějších, což je
znaě,ný pokles , ze júaá' srovnáne-li jej s
rckem 1988' kdy na lize 1étalo 288 lidí.
Výs1edkv

nladší Žďcí /Léralo 2L/

1. ldartin Adríuek Vilénov
2, Pavel Kryštůfet Liberec
3. l{artin l{ykš Vilénov
starší ž6c5' Aéralo L6/

1. Petr Trantina Vilénov 983
2. Jiří Trantina Vilénov 74o
3. Jitka Blachková Vilémov 522
junioři /LétaLo 16/

'152 s.
5t4
427

1. Lubonír Palha
2. Ja,rL Buršík
3. Josef ŽeLezý
senioři /Iéra]o 26/

1. Jiří široet
2. Eugen Belo
3. Luděk Třešňrík

calkově
1. Jiří Šiner
2. Eugon Bolo
3. Lubooír palha

Milulášovicc 1333
Varn"sdorf 1182
Varnsdorf 893

Liberec 1565
Varnsdorf 1400
Vilénov 1195

Liberec 1565
Varnsdorf 1400
iíikulóšovice 1333

.riří šinet

Poz aánka /'yz/
K Severrú lizo hézedeI Jirka šiner v úvo-

du dopisu napsa1: ffTentokrát je to o katego-
rii, ve které kousek balzovébo prkénka do-
káže i ze studovanébo ěIověka uctělat totÉt-
nÍho blbce. !{á.n na uysli házedla, o kterých
ve \[L jsem postrádal infornace. Přitom je
to neĚc nejrozšířenější kategorie jak do poě-
tu soutěžícícb, tak co do poětu soutěží. Ka-
togorie, která spojuje několik rrrodelářských
gonerací a kategorií. v celé republico se
konejí různó ligy bázedel a nýn snem je, aby
se někonu podařilo dát ťlohronedy soutéŽ, na
kteró by si za1étali nejlepší těcbto lig.
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mnÁcrÁ LTcA F1Á 1992

Letošní roěník pořádal Klub vclného le-
tu Olomouc na tradiěních pozemcích zD Té-
šetice. Liga se sklé'dala ze tří soutěží -
I. ko1o 28.3. ' II. 

'kolo 2B.3. a rIÍ. ko-
1o 4.4. a provázela ji celken nepřízeň
jarního roznarnébo poěasí.
výsledkv /991kgvé/

1. P. Stloukal
2. V. Eladil
3. J. Orel
4. J. Hacar
5. B. Botek
6. J. Gablas
7. K. Berek
8. L. Drobisz
9. A. :Byš
Lo. z. lÍavelka
11. č. ňezníěek
12. ll. Drobisz 't

13. PospíĚil st.
14. Pospíšil nI.
15. J. l{inařík
První údaj je součet pořadí ze tří kol Ha-
aáckó ligy' druhý údaj je součet naléta-
ných vteřin.

Zdeněk Eavelka

}mMoRTÁL JosErÁ FRANCE - FlA
32. roěník nenoriálu se létal na letiš-

ti v Hořicích v tradičním květnovém termí-
nu /9.5./ za pořacatelství L}.{K Hořice.
Létalo se za ponrěrně chIadného poěasí s
větren do 6 ďs.
VÝsledkv

-

junioři /).éral..o L0/
Zábřeh 11 2L54
Kroněříž L2 2158
Kuaovice 12 2l5O
Olonouc 2L 2n9
Kunovico 2L 1920
Zlín 24 2oz4
Ostrava 24 ?L32
Skalica 24 1933
Ostrava 25 22'17
0lonouc 28 2029
Kroněříž 33 1730
Skalice 35 1381
Kroněříž 39 1451
Kroněříž 40 1786
Kunovice 4? 1396

1. lt{artin Eoryna
2. lÍartia Kosař
3. Lenka Sózavská

senioři /tétsto 36/
1. Luděk Erben
2. Jiří Blažek
3. Jaroslav Janů
4. Milaa Z1oeÁk
5. Josef Rýdl
6. Ivan Crha
7. V1adimír lúaraěek
8. Mil. Eadrboloc
9. Jaroslav Urbánok
10. Miloslav Pokorqý
11. }íilan Bezr

Vratislav Erík
Jaroslav Lhota

Jiěín 9@+ 90
iI.Králové 80o
Chrudin 756

Hořice 900+180+180
H.BrarurÁ 900+180+32
Liberec 900+163
Chruťlirn 900+134
Hořice 9Ň+ 73
Lomnico 9@+ 45
H.Krá'lové 889
Libersc 880
Chrudin 864
Lonaice 852
E.Králové 840
Senily 840
H.Braaná 840

/w/

VÝS L E DKY

1.soutĚž SvĚtového poháru 1992 FLE

1.-3.=.199? Gallio ( Italie)

' 12th'Eup Sisemol tr

První sourtĚÍ Ietošního Světového pohárur FlE se l':onala Lt velice
krásného horgi.;ého stĚedisha Asiaga (]'(}C'zm n.m. ), v sousedním Ga11it-t
(1ClB1m n.ín. ) na P.opci SisemoI (1!4?n n.rn. ). opět jal'; je =l,loro utž
tradiční nebyIo ná sor-ttěĚ moc pěkné Počasí a í smĚr Iétán t by 1 ne j-
méně vhodný (1étalo 5e PĚes ůdoIí). PĚegto podle výsIedkul měIa soLt-
těž vynikající úroveň f,? solrtě!ícÍch na1éta1o PĚes 4C.(l'l. ttrobné
zaváhání znamenalo vetl,lý Posuv V ce1l,lovém poĚadí. To po=namena1o
í naše drltĚstvo V Pos]edním l,to1e. Vyvrcho1enírn v1astní solttěte by1o
ro=1étávání, Ve l,lterém 5e r-rtka}i sot-tčasn1" Mistr =věta Fritr Man9,
EoltČasný Mistr EvroPy lvan Crha a nejlepší z dornácÍch l'lario Arnato"
Ivan Crha oPět dol,;.á=a1, |,;do je V této l,:.ategorií Pánem. F'ři poh1edlt

FHEE FLIGHT

WORLD CUP
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z l.:.oPtre nE jVýše 1eté1 náš Ivan, Podstatně n í Ě
domácích slétáva1 Mario do1u1 do ťtdo1í.

Této soutĚře ge ůČastni1o 11 rnode1áĚu1
dáIe mode1áĚi = Ral':.outsP.a, Němecl';a, šv)"carska,
I ie.

Vyh1áĚeht výsledP.ů proběh1o na banl';etlt v
ném hote1ut.

Výs1edl'l5' l

Jednot1ívci (4?) : 1. Ivan Erha SCIO +

2. Frit= Mans (A) 5Ot) +

3. Mario Amato ( I ) 5(:)O +

4. Helmr-tth Schlrberth (n) 49b.b7
5. Edi l'lautri (I) 49I.b7
6. Jíří Fialina 473."3

Fíncantieri l'lonf a1cone ( I )

(Maurri, Bognolo, Erumat)
VC Aero
( crha, BlaÍel,l, l.iornatovsl';'ý )

AMT Treviso (I)
(Amato I'1., Berto A., Eerto G. )

Fri t= a l';,e 
= 

l'l l amán í

(f, drutĚstva) = čSrF,
Po1sl,la a domácí Iťa_

Galliur ve stejnojmen-

14 13. E2
-a

1 . 99. . f,

{ -Ťň E.-r
I LrLr 7 r Jr-,

ElruĚgtva ( 14) ;

Ivo Fiornatovsl';ý

PUSZTA CUP

Letošní 'PUszTA" se Iétala opět posloťtní květnový Yíkeod v nadarskén Dónsódu. Tradiě-
íě aotrá organízace eoutěže vneila É:,ia a pohoclu do colého startovního pole. Za tradičnš
Pěkné lze póvažovat i poěasí; snad 1etos nátypicré tín, že Y1t"'l9sa1 jen_ do 4 a/s.
šinrěný poii" poěasí by nohl-nasvěděovat tontr, že zejnéna vštroňářů se rozlétával velký
poěet._/.ie_ jebo znídnoit prověřilo ce1é startovní pole v9 119cu kategoriícb po oba dny
loutěže. V Ěobotu 3o.5. se létala kategorie FLA, v nedě1i FlB a F1C.

Do kategorie FLA by1o přihlášeno 110 nodelářů, startovalo však nakonec 99. Třicet de_

vět soutěžícícb se prozontovalo pro kategorii EIB a devatoná.ct pro FlC.

Ve větroních FM jsne ně1i docela početrró zastoupení a zejnéna pak s}ušné pro závěreě_
nó rozlétávÁní. I zdá se naši dokáza}i prosaťlit a tak v desátán kolo bylo rozbodnuto -
o jednu vtařinu zvítězil Jao Voaejpka před Zdeňkem Eavelkou. 9y9}' ně1 -výborně látající
Ivšn Tréger, když se vo druhén ro"iét"v"cín kole nošlastná křížil se Zdeňkem Eavelkou.
V kolizi ge-Ivai,ovi těsně nad zoní oťtdělila Ěňůra od nodslu. Škodat Dobrý výkon v roz1é-
távání odvetll i Pavol Bednár.

1.

t.

3.

o Yítězi v kategorii FlB se rozhodovalo až v rozlétávání. V jedenáctén_kolc se nakonec
radoval Peter Morrníngbof 1 Něrnecka, ktarý zvítězil před donÁcín Csabou Zolden. V soutěži
g'r'l*u se neztratil áni novopeěe4ý-juniorslcý roprez-nta1t v Qlegorii FlB nr8dý Jaronír
Orel. Jen některá drobné závaay 

"- "áří""oí node1u jej připravily o podstatně 1epší unís_
tění. Soutěž pro něho byIa dobrou prověrkou před blížícín se !6J v Luěonci.

Rovněž i v kategorii FlC se rozhodovalo o vítězi až r jedenáctón kolo soutěže. Nskonec
zvítězil Alexandr Tihonerrko z Molttávie přod Valerijen Strukoven z U}rajiny. Třetí byl
K1aus-Peter {achtlcr z Něnecka. Na pěknén ?. nístě skoněil ná'š Peter Kapusta. 0 lepĚí



umístění jej připravila skrytá
14 dní po soutěží/, díky které

Fu /99 soutěžících,/
l. Jan Vosejpka
?. Zdeněk Eave'tkn
3. Wolfgarg Gerlach
4. 01og Stoev
5. Gringu Popa
6. Manfred Grunneis
7. Pavol BednÁr
8. Nikolaj Sadcbikov
9. Janos Bodo
10. Alex Maxinov
11. Anton VidenĚek
12. Vittorio Brussolo
13. Thonas Weiner
14. Dietnar Piber
15. Lustig Volker
16. Laszlo Apati
17. Jenó Vór6s
18. Tibor Takacs
19. Giao Stranieri
20. Klaus Salzer
21. Attile Notaros
2?. Yíctor rsaerůo
23. Ivan Tréger
24. Sander Brecnan
25. Massinillia Cobbo
28. Josef Eacar
32. íudovít Bútor
39. Milan Z1eeák
47. Jaroslav Urbá'nek
57. Vác1av Jiřincc
6?. Peter Magdolon
74. Ivan Bezát
89. Zdis1av Drlík
97. Jaronír orel
98. Miroslav l{arko

34

závada na přívodu paliva
notor'netoěiI" potřebné

vÝsLEDKY

/jak né to Peter sděloval
otáěky.

asl

cs z4o+3oo+2?2
CS 240+3OO+22L
D 24013@+188
R 24O+3@+L76
R0 24gpJ@+L62
A 240+3001145
CS 240+30O+112
U 240+300+ 0
E 240+296
U 240+260
SLO 240+245
I 240+229
D 24O+22O
A 24O+2O2
D 240+186
E 240+L77
E 24UL65
B 24O+L63
I 240+158
A 240+124
B 24O+L23
U 240+116
CS 24O+ 6
B 222
I L2'7
cs L250
cs t233
cs t2L5
cs 1195
cs 1178
cs 1156
cs 1083
cs 909
cs 310
cs 265

FlB /39 soutěžících,/
1. Pctor Monningbof

2. Csaba Zold

3. Andrej Kbrebtov
4. Andrcas Gey
5. Antonio Sanavio
6. lIario Kusterle

Tgor Vivchar
8. Bernbard Sauter
9. Reiner Eofsass

10. l{ario Lovato
11. !Íihaly Varadi
12. 01eg Fedorov
13. Otto Sanogyi
14. Yuri Blagevich
15. Arno Hacken
26. Jaronír 0ro1

FLc /I9 soutěžících/
I. Alexandr Tihohenko

2. Valorij Strukov

3. IClaus-P. Wacbtler

4. Hubert Hublar
l. Vladinír Drkarev
6. Evgenij Kabaev
7. Uve Glisatrann

Peter Kapusta
9. Ferenc Rinoczi

Reinhard Truppe

D 240+300+36C
+276

H 240+3@+360
+224

R 240+256
D 2L5
r 206
r 195
u 195
D 189
D 165
Í 152
E 1281
B I27L
H L244
U L24L
NL T228
cs 1160

l{ 3@+360+420
+458

U 300+360+420
+410

D 300+3601420
+405

D 300|360+260
R 3@+146
u 1315
D 1313
cs 1313
H l3crtA r3crí

/w/

Do kalendáře
cEi[A uonAvsd BRÁňl.l - III. nočnÍx

MoK Aoroklub Eranice vás zve na soutěž ě. 133 _ "Cena Moravská brány" v kategoriích
FM a FIB. Soutěž se Iétá v sobotu 1.8.1992 již od 6r@ bodin na letišti v Drahotušícb.
0 infornaco si pište na adresu: In1g. Vojtěch Zínz, Snotanovo nábř. t&tO' 753 oI lÍranicc.

zffiNA TERMÍNu

Pořadatelé veřejnó soutěže ě.14B - "Pohár Jablonackých skláren" due 3o.8.1992 v HoĚ-
kovicícb u Mnichova HradiĚtě oznanují zněnu termínu. Soutěž se uskuteční o týden dřívo l
tln, Že nový tgrnín je neděIo 23.8.1992. rnfornace podá: Jao Poštulka, Šunburk 1051
468 4t Tanvald-Šunburk.
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tíEuoRIÁL JENÓ vURls

Soutěž se uskuteění ve dnecb l0.-13.7.
L992 v rraáarské Szontosi /aeí L47 }E ji_
hovýcbodaě od Budapeátí/. V pc'tek 10.7.
je příjazd a registraee /I6rao - 20'00
hodiý. V sobotu 11.7. soutěž F]A od
8,00 hodin, v aeděti soutěž FlB a FlB
od 8r00 hodin.

Startovnó je 20 CIIF. Dalším poplatken
je banket 20 cI{F. Celken za ubytováoí'
stravování, startovné a bankot so platí
12o cEr'. Pořaťlatelé dá'le nabízí ubytová-
ní na ploĚo v provizornín keropu, kde vo-
da a 'frC budou zajištěny.

PUctsAB PcÍLsKI 1992

Puchar Polski se
konÉ 20. až 23.B.
1992 v Olivicích v
Polslu. Ve ětvrtek
20.8. je příjezd a
registraca /od 12,00
bodin v hotelu "Mon-
tochem" asi 500 u od
letiĚtě.

V pótek 21.B. je
hodin, v sobotu 22.8.
od 5l30 boťlin. Nedě1e

35

ln formace o soutěŽích

1. BcDEIÁl\tDcUP 1992

1. Bodolandcup ge koná' ve dnech 11. -
13.9.1992 v Egelnu /zo wn jižně od líagde-
burku,/ na zenědělskén letišti na katastru
obca Wolnirsleben. P1ocha kolen je velká
a přehledná.

V sobotu I2.9. je soutěž kategorií
FlB a FtC od 8'C0 hodin. V neděli 13.9.
soutěž FlA.

V pá'tek 11.9. se uskuteění ráncovÁ sou-
těž l. Bodelandcupu v katogoriícb Flií a
EtII/t{ / od l2roO do 16,@ hodin, vklad
10 DU,/.

Na b1avní soutěž se platí vklad ve vý-
ěi 40 DM ,/senioří/, 20 pu ,/junioři/ -
60 DM a 30 DlÍ za dvě kategorie /senioři a
junioři,/. Ubytování jo nožné v turistické
ubytovně /zs ou osoba/daú v kenpinku
/za 5 D}Í za osobu,/dgn, stan ěi obytr\ý pří-
vés/. Pořadatel nůže zajistit stravu -
snídaně 4 D!í' oběd 6 DM a veěeřg 4 DM -
dte přání. '

Infornace na adrese: Ernst Berzogt
An lfruIenholz 10, T.,u3253 Egeln, Dcuťšbb-
land.

t-b-

soutěž fl.{ do 9'00
jo soutěž FlB a FlC
je rezervním dnen.

Startovné je 25 USD. Da1Ěí poplatky -
strava 4 USD za osobu a den, ubytování
4 UsD za osobu a dea. llbytování v hote-
Iu "Monticheo' nebo da1ší nabídka. Kenp
na 1otišti. Příjen přih1ášek do 15.7.
1992 n'a adresu: titold Stabiszewski, ul.
Gomulki L8/6, 44-100 Glivice, Poland.

SLoVo ZryĚnryt
,,Dvojka' Volného letu vychÁzí v p1ně rozjeté soutěžní sezoně. Zanedlouho se usku_

teění výzňnné rnoťlelářské soutěže, jejíniž poř*aot"ti jsou naši nodel'áři. Na nistrovstyí
světa a Evropy jaou roprezentační družstva již vybrána a jejich členové se v klidu na

ně nohou připi-ařovat. fuejno jin bodně úspěórrů, potřebnou dávku štěstíl aby dosáhli na
nety nojvyšší.

Letos se konají ve volném letu i výzrranné donácí soutěže. Je jí'federáIní nistrovství
v kategoriícrl rúrBrC v P1asích /vlasině v Kcžlanech,/' které, doufá.m, nobude poslednín.
Poprvé v historii-se v Hranicícřluskuteční národní mistrovství v nalých oblíbených kate-
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toriích A1 a BI.
K ěasopisu, jeho předplácení, jsen

přílíš nevyhovujo. K tonnr ně však při
smysl popisovlat. Návrhy promyslín a v
tíbo roku orgzurizováno předp}atné.

obcržel několik návrhů. Vím, že dosavadní způsob
vzníku ěasopisu vedly jiné pohnutky1 které ioná
pos1odnín,letošnín čísle sděIínrjak bude od příš-

ll I r

t f\. h""^-l^.

Elektroniclcý přorušovaě signálu pro nodeJ.Áře, kteří běžuě používají uzuěáty z Japon-
ska ěi budíku MIDIlíAlIc dodá na přríní:

Frantíšok Glozige, Bozruěova 1403 , 769 01 Bolgšov

Tecbnické Dalpnetrv
Urěení; k bzuěákům pro vyhledávání volných leteckých grodolů
Provozní napětí: 115 - 6y
Dovolgná zátěžl }r0o při 1'5 V;>90o při 6 V
Spotřeba proudu: bcz sigruílu <'1 nA

se signrílcn <5 nA při rr5 \i <20 nA při 6 V
vnějĚí rozněry: 13 x 14 r 18 nn

PŘERušovAč sIGNÁLU

cca4g
100r- Kěs

Po dohodě s výrobcen je nožný scnrÍa.

MODELTECHNIK POLAND
Firma trodeItecbnik Bolesl'awa GvíždŽe nabízí další výrobky pro nodoláře:

Jednofirrrkění ěasovač plo mode1y_41 /FlV
Perfektaí zpracování je stejné jako u ostatnícb nabízených
ěasovaěů. Hnotnost je podstatně nenší.

Ccnsr 14 USD

Součéstka ná nejneněí noŽaé rozněry a opět ve].ni pěkně ře-
neslně zpracována.

Ccnar I USD

Adresa firny: M0DEI,TE0I{NIK' Boleslar CríŽdž1 Ul. Sloneczna 8' 34-l2o Antlrychór,
Poland

Hnotnost:
Ccna:

aa
l'lETALURGIcKÝ TEcHNIcK00BcH0DNI

SERVIS

lO}ĚBRADoVA ?2, 537 01 cHRUDIM

zAJIsTí A DoDÁ
METATIJRGECKE VYROtsKY OD A DO Z


