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Obsah, do Volnébo letu přiĚpěli
Soustředění juoiorů
Bohemie cup l99t FlAtsC

MistrovstvÍ ča FL{'EC - Plasy
Přobor čn zera - Sezimovo Ústí
Místrovství čn FIE _ Królíky
Skúscnosti s kcnpozity

Mode1 Fl,A, LOB

Větroň FLA' E 25

''š:'9!" pro dohledává'ní volných
nodo1ů

Měsíc FIE
Model FIE
'ríorld cup - seriÁl soutěží ELE
Pohrír konbinaco E'1A+ELE

ffLB - profíl St.Stefaaěuka StS 26
FlB - nodel E. Cofalíka

Model FIB A. Zeriho

Modcl l'lC C.p. flaochtler*

24 Létejto CC2
Sezonr ponalu koaěí

24 Cy6rgy Benedek slavil TO let I

25 pravidla FAI pro CO2 - EIK
25 Soutěž co2 Et'Ro - TRoPEr
25, 26 Modol z Jugoslávic tí. Raletiěe
27 Fotogrefie ze soutěží EuRo-TR'oPEr
28 vnějĚí ěi vaitřní?
28, 29 Velkrí cerra CO2 - seriÁl soutěží
29 Malá' cena líodely
29 }úgnoriél Jaroslava Studniěky
29 Průběžné pořadí Velké cer1y Co2
30' 31 Model "9ll" DuĚana lYiěc
32 Zaoyšloní nad loutěžgni WC

33, 34 Výsleťlky soutáží lrTorld cup 91
35 Black cup, poland, Glivice
36 Majstrovstva Slovensks 1991
36 Slovo zá,věren
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J. Urbánek

lóz
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J. 0rol
J. Urbánek

rng. r. Tréger

Zd. ilavelka
\E

Ing.I .KornatoYeký

In6.I'Koraatovský
Ing. r . Kornat ovský
Íng.I.Kornatovský
B. Berger
TIIERUISENffi

PIÁNB00K
A. Schandal

PIÁl[B00K
A. Schrndsl
PIÁIíBooK
A. Scbendel

F. Vešina
P. Vešiaa
P. VaĚina
P. Vašiaa

P. Vršina
Ing. J. I{ubice

P. Vršina
P. Vešina
B. Boran

P. Vešina
D. Frič
J. Orel

J. Orel
Ing. I. Trágor
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562 06 Ústí nac Or1.
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106 00 Preha 10
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sousTŘeoĚNí ;UNlonŮ
Soustředění juniorů 1éta.jících kate-

5oi'io FL{' ^T1B' Flc uspořádal llcdal}iub
a Áeroklub Chrudin z pověření českomo-
ravského klubu leteckých ncdelářů.

V pátek 6. září se v objektu Aeroklu-
bu na letišti v Chrudíni seĚlo 8 junio-
rů v kategorii FM a jedon junior pro
kategorii FIB. Byli pozvríni na základě
výslodků dosažcrr;ýcb v ninulén roce. Po-
těšitelue je, že do věkové kategoric
juniorů patří i několik žáků' ktaří no-
hou reprezentovat jako junioři ještě na
dvou MSJ.

Po páteěn{ teoretické přípravě mě}a
nás}edovat praktická ěást - l0 soutěž-
ních letů v sobotu a 5 soutěžnícb 1etů
v neděli v ráurci vořojné soutěže. Sobot-
ní poěasí poněkud upravilo původní zá-
něr. Vítr dosahující běben dne rych1os-
ti nad 8 a/d umožoil odlétat pouzo 5

kol. Dopolední 3 kola a veěeraí 2 kola
prověřila umění juniorů. I ve větru o+':,
kolo 6 n,/e ovládli mladíci své modely
dobře. Dvě' tři lehěí havórie šly víco
na vrub nervozitě než počasí. Jedinou
ruÉivou událostí byla ztráta noďelu J.
Blažka. Model "kopl'' až po pěti a půl
nínutě g Jirka ho veěer /prc tnu/ aní
druhý den nenašel.
Večer chlapci přonýšIeli' zda se těch
150 vteřin /nz tolik bylo urěeno rra:ci-
nun lgtu/ přece jen nedalo uletět pět-
krét a tatírrkové trošku nervozně poěí-
tali, o ko1ik so ten jejich nůže ráno
zlepšit. Večer jsme si ještě prorrítli
videozázna-n z neziná'rodní soutěže Bobo-
mia cup 1991.

3

Nedělní poěasí se nán předvedlo v
nnohen př'í;omnější pocobě. vá]' ';ít: o

rychlosti kclon 2 až 3 n/s a by1o slu-
neěno. Ke s].ovu přišly nrode}y pro }.ai<-

tické létání. Celkové dosažooó výkony
by}y vyšĚí než v sobotu, ale pořadí sa
příliš nezněnilo.

Na zákIadě dosažených výsledků bylo
jmonováno reprezentaění družstvo juni-
orů čB připravující se na společný "fe-
derá}ní" výběr pro MSJ 92 v Luěenci.
v }'1A to jsou J. fuyer, L. S1avíěok,
A. Rygulski a 3. Rýz, v E1B J. Crel.

Druhou, aepovinnou ěástí přípravy ju-
niorů byl start na Mistrcvství CR vol-
ných nodolů v Plasích. [Iadí rnodeláři
sa zúčastnili soutěže s tou "pravcu"
sportovní atnosférou. Ani zde se neztra-
tili; zálétali cobřo a získali nové
zkušenosti.

Na závěr ještě poznámka ke s1ožeoí
družstva pro kategorie FlB a FlC. Jgš-
tě nejsou obsazena 3 rospektivo 4 urís-
ta. Přece jen jo možaé do jara 1992 jsš-
tě nnohé udělat. Polod to chcote zkusit'
napište rni. Myslím, Že to buda zárovaň
výzva' i pro starší modoláře. Předejte
své zkušenosti' ponozte při přípravě ju_
niorů v technicky náročných kategori-
ích. Věřía, že na MS pořádanérn u nás
donra /dou1rás, že v létě 1992 bude Luěo-
t1oc ''u ntís' a Dg v ''cizíaá"/ budeno mít
družstva ve všgch kategoriích.

Jaros1av Urbánek
^r,řenár volr1ých nodeIů čR

'lrÍr.;i. ě-Eí'{
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1. D. Bednar

2. lÍ,. Buěko

3. I. Ťrégor

4. I. Crhe

5. Z.
6. A.
7. J.
8. A.
9. B.

lC. ll.
11. T.
12. A.
13. L.
14. E.
15. L.
16. F.
17. R.
18. V.
19. P.
20. P.
21. š.
22. L.
23. Z.
24. C.
2r. L.
26, G.
27. P.
28. D.
29. r.
30, z.
31. P.
32. E.
33. V.
34. A.
35. V.
36. M.

no

SU
cs
stt
YIJ

'!c
D

su
H
D
E

na
D

cs
D

CND
cs
cs
CS

B
CS
r

CS
D

cs
cs
cs

D
ne
YU
cs

D

Havelka
Artenjenkov
Hacar
Kashkin
Bozman
Zlesák
'r{einer
Maxinov
Meszarog
Eerzo6
Karpati
Baloun
Scbiltz
Jiřinec
Findahl
Allrrutt
Hubert
Bútor
Dudáček
Breenaa
Chlupáě
Nocque
Motalík
Schiitz
Bezrík
Dr1ík
triíagdoIen
Wilkening
Zíma
Videnšek
Popovič
Farbor

37. o. ÍYisbkin
j8. F. Kornsr
39. J. Blažek st.
40. J. Ilruskovskij
4L. L. Eorak
42. J. Vosejpkr
43. J. Náhlovský
44. M. Fišr
45. M. Preuss

FtB /26/?
1. A. !(hrebtov
2. B. Silz
3. F. Radó
4. R. Ruppert
5. Y, Kubaš st.
6. E. Cofalik
7. D. Barberis
8. f . Vivcar
9. V. Jackel

10. P. Findall
11. R. Jor
12. A. Seifert
13. J. Petráě nl.
14. E. Folwarczny
15. E. Schunann

WLL
1. J. Ochnan
2. Y, Petěk
3. R. }Úarek
4. K.-P. trVachtler
5. T. Piontek
6. J. Kaiser
7. J, Svrěek
8. U. Gliesmann
9. V. Secov

10. lV. Stabiszcsski
11. B. IíaŤtil1

ve dnsch 8. t 9.
do sgriálu IÍORLD

z čsrn a zahreni-

flLB a FlC, odpo-
věetně roz1átrí-

su 1163
H 1162

cs 1160
su 1150

CND TL44
cs 1143
CS TT25
cs 1121
D 1104

+9O +24O
+%) +237
+9o +1ď/
L255
L248
123C
1216
L2L5
L2A2
1200
1155
1151
1132
1082
LÚT6

PL
cs
PL

D

PT,

cs
cs

D
SU

Hr
USÁ

+24O +275
+24A +266
+240 +255
+240 +110
+240 +0
+135

t256
T25L
t245
L235
L234
t224
L22L
t2t5
tzl3
1213
1211
L207
t2qI
1201
12@
1197
1189
11Bí/
1rďí
118C
tL77
LL74
1170
1169

SU
D

cs
CE
cs
PL
F

su
D
s

cs
D

cs
cs

D

1290+60
I290+57
L274
t250
L234
L228
L220
LzT4
1176
1096

999

BOHEMIA CUP'91 F1ABC

První ročník BOIIEMIA cUP 91 se láta1
čorvna v Chrudini. Soutěž byla zařazena
cUP 1991 a seĚlo 89 na ní 12B nodelářů
ěÍ.

V sobotu eo od rá'na lótaly kategoria
ledne poton ] kola kategorie Í!A. v neťlěli sa soutěž větroňů do1étala
vóní. Rozlétávání kategorie FlB se uskuteěnilo hnod v gobotu naYeěar.

Soutěž probíbala za pěkného počasí a to i přosto, že předpovědi by|y opaěné. V sobo-
tu bylo jasno' později oblačno a přechod k přeháňkán. Tep1ota 15 - 25uc, proměnlivý
vítr 0 - B n/s. V neděli by1o polojasno, poněrnĚ teplo a vál západní vítr do 2 m/s.

FrA,/81 soutěžících./:
CS +60 +240 +300

+180
cs +60 +240 +J@

+96 +180 +120
CS +60 +240 +300

+96 +180 +54
Cs +60 +240 +3CO

+50
+60
+6C
+60
+60
+60
+60
+58
+50



M I ST ROYSTYT čR _ PLASY 2l.9. l99l
Mistrcvství česká republiky volných node1ů FlA' FlB a FlC připre-

viIy jako svá'tek volnáho Ietu egilní nodcláři z leteckonodelóřakébo
klubu v Plagích. A nutno uvést, že velni úspěšně. S lebkostí zv1ód1i
všechny "nástrahy" při pořádání tekových velkých nodolářgkých pódnikrl.
Ředítet eoutěže Ing. Ivo Kornatovský spolu s konisařcn soutěžc Jerosla-
ven zpěváken a Josofen Adlten soutěži skuteěně "vládli". Zvládrrutí té-
něř slovky moťlelářů, ktaří se do Plagů ze všech koutů čech, !{oravy a
Slezclt sjo1i nebylo jcdnoduché. Všo nakoncc dobře dopadlo.

Mistrovství nělo velni dobrou sportovaí úrovei, o ěenž evěděí i
33 soutěžících, kteří se v katogorii FlA rozlétávali do voěcraích hodin.
Po zásluzc nakonec krásr\ýl dloubým leten v poslednín kolc rozlétóvání
zvítězil In5. Jan Vocejpke. V ostatních kategoriícb se na předních nís-

závodníci. Dobrýu výkonůn přispělo i tradiěně "objedaané" poěelí. Bylo jer-
toplo /zo - 24"c/ e proněnlivý výtr o - 2 m/s.

W

tccb znání
no, poměraě

F\ /67 aour,éŽt'cích/ z

1. Jen Vosejpke

2. Josef B1ažek

3. Iva.n Hořejš{

4. Lubonír Ch1upáě

5. Karel Kos

6. Lubonír Drobisz

7. Radovan Melkeg

8. Micbal Pan

9. Jiří líráěek

10. Milen Beáurr

11. Miroslav Fornan

12. Lubonír širotý

13. Pavol Stloukgl

14. Pevel Kornh6fer

16. Robert Dvořrík

17. Vratislav Hrík

18. Jaroslav Bogák

19. Lubomír šteflsa

20. Jintlřich Voteva

Plzcň-střeťl 1260 +

24O+300+360
Sez. Ústí 1260 +

24O+30o+352
Plzeň-střed 1260 +

24O+3@+317
Senrily 1260 +

24O+3@+316
Sez. Ústí ]'260 +

24O+3OO+276
Skelice 1260 +

24O+3O0+258
Vel. Mcziříčí 1260+
24O+300+259
Strakonica ]''260 +

24O+30O+256
Plzeň-střed 1260 +

24O+300+239
Roudníce n.L. 126o+
24O+3gg+229
Liborec L26O +

Z4O+3OO+2ZB
Plesy 1260 +

24O+36p+220
Zábřeh L26o +

24O+300+206
J. llradec 1260 +

24O+300+200
15. Ledislav Kornhófcr J.I{radec 1260 +

24O+3@+182
Chnrdin AoK 1260 +

Z4O+300+158
Senily L26O +

24O + 260
Kroněříž 1260 +

240 + 186
st. Břeclg"v 1260 +

240 + 118
nl. Kladno 1260 +

2g

21. Véclav Jiránek Ml.Boleslav L25o +

203
22. Jaroslav Lhota E. Braaní 1260

184
23. Josef Gablac Z]..ta 1260

158
2{l. Flantišek }íartaa Plzcň-Bory 1-260 +

143
25. Aleš Lajcman V. Bitýška L26o +

138
26. Václav Jiřinec Eolýšov 1260 +

131
27. Jarostav štěpáa Liberec 1260 +

t23
28. Jiří Blažek st. H. Branná 1260 +

115
29. Vóclav Lový Cbeb 1260 +

110

ttB /L4/z
1. V1adinír lfubeĚ st. Sez. Ústí t29o
2. Vlrdinír KuboĚ m1. Soz. ÚstÍ L2e2
3. Rrdoslav Jor Chlunec ll99
4. Leopold Kolář Studénka 1165
5. Antonín šinerda Cblunoc 1163
6. Evžen Folrarczny llavířov 1133
7. víl Cholasta Chlunec LLn
8. Fgdovan Kolíř Studénlca 1126
9. Jan Krajc Slaqý 1099

10. Bobuslav Roichard NH &trava 1060

ťW /5/ z

1. Jiří lbiser Praba 4
2. Vóc1ev Patěk Strekonice
3. Jindřich Micbálek NH Ostrave'

4. Jiří Dolclel Nt Ostravr
5. Ladislav Duroch U. }tre.diště
6. Josef Svrěek Střekonice

1320
1315
1289

L284
1060

983
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PŘEBoR čn Ž^rŮ sEz.Úsrí 2l.'23.6.9l
Fřaboru čn zatu jsen sa zúěastnil ja_

ko vedoucí družstva z jížní Moravy. Na
poredě vecoucích se podařilo prosadit
aovi;rku ns ninulých přoborech žáků nebý-
valou - IB startovišti sní být přítonon

je. N e d o'ny š 1 e no s t se nakonec
út<ázala v ton, že po sportovní etránce

dLe nicb proběhne.

Eodnocení stavby, ano ěi ne? Xys1ín, Že

obdobné bodnoconí bude 1épc použít tan1
tsan patří; u platikových nodelů - kitů.
Pokuá se v budoucncsti použije tatc ''dis_
ciplína", P* jen jako vstup do soutěže'
Poleniko vedenÁ na stránkácb Modeláře i

naši věc, je nesmysl.

Navíc v daešní době, kdy ěas jsou, ví-
ca neŽ dřív, pealza, nevín, jestli je
nutoé takovou akci protahovat na 3 dny.

byla dnen rczervníro.
Renonovaní pořaditelé ze Sozinove Ústí

Přebor so konal ZL. -.2]. ěervna 199I.
Příští se uskutaění v MIa.dé Boloslevi'

Jeronír 0ro1

vÝsLEDKY

Ilázadlal

A3:

A1:

T}:

Uš:

Kalinr D.
Zapleta1 Á.
Penni J.

Verner t{.
Korďrófer P.
Poozinek P.

I. Anbrož J.
2. Keliš P.
3. Býz B.

1. KD6ťl1 B.
2. Rýz B.
3. Snolók M.

1. Mikca L.
2. líys}ivec T.
3. Matocha R.

KroEěříž
Chropyně
B. Plaaó

Křenže
J. Bradac
M. Hradiště

č. Brrdě jovice
Slaď
Choceň

Vír n. Mor.
Cbocoň
Prahr

Ústí naťl L.
Hr. Králová
Z1ín

1.
2.
3.

1.
2.
3.

542
520
503

330
327
324

65r
636
630

803
759
7r7

549
548
54L

48 + 494
54 + 466
42 + 46I

30 + 300
2'l + 3QC
24 + 3OO

60 + 591
36 + 600
60 + 570

53 + 75O
75 + 684
60 + 657

48 + 501
60 + 488
60 + 481

sl{
Jr{
Jč

Jč
Jč

Stč

Jč
stc
vč

J!{
vč

ď
vc
JU

Přepočct bodů no sekundy: H, A1 1b - 6 s; A3 1b = 3 s; FlA 1b = 7r5 s.
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ldistrovství č'eské ropubliky uspoř{-
da'I Modelklub Kosteloc nrd 0r1icí 28. a
29. září 1991. DuĚo kIubu - Rrrda Mrrgil
_ nÉ k dispozici partu obětavých pořa-
drtglů a svgby v oko1í KráIíků. Proto
pro něho není problénen zor6anizovat
pěknou "nagnotářskou'' soutěž. Přosto
ně úěast soutěžícíct. /pouze 15/ poněkud
zk]'aoale. Na světovou velmoc to není
mnoho. Zřejně není na konci sozony fi-
nanění situace nnoba modelrířů příliš
růřová. Nebo je to snad signáI, žo o
podobné soutěžg aení zájen? Zájen o

"svoji" kategorii přivedl mezi diváky
parn šildr. Psát o tom, co pro tuto
kategorii znamerral a znamená' je jis-
tě zbyteěné. Pan šila se nejen přijel
podívat' a1e přivezl také zvláětní ce-
au pro vítěze - fotoaparót věnovaqý
Modelklubeia Rousínov. Věcnou cenu pro
nejlepšího juniora věnovaI výrobce
stavebnic volrqých nodelů František
Doupovec.

Sobotní soutěžní 1ety probíhaly na
"t(aneaiěáku'. Vítr o sí}e 2 - 5 n/a
zněniI běhen dno směr. V prvnícb koloch
foukalo kolno na svďt, později ge stÁ-
ěo1 až foukal zJova "po kopci'. Přeg-
to se odlétalo 7 kol. Běhen nich -"e u-
kázalo, kdo se přijel setkat s přáte-
li a dokázat, že věk nehraje v životě
modelářskén roli, a kdo se svýni výko-
ny řaťlí do evropské špiěky. NojlepĚí

I{ISTROVSTYI CR FIE

vÝsLEDKY

výkon v sobotu podaI B'uda Musi1. Létal
vysoko, nízko /"nL nervy"/, ale hlavná
vyrovnaně. Ivan Crha, vítěž Světového
poháru 1991 v Fiil, "netrgfil* aejiópe
třeti a sedné kolo; zisk pouza 35 a 44
procont ho odsunul na 2. nísto.

V néděli se od1ét81y zbývající tři
kola. R. j{usil si při vyrovnaných Ietech
nohl dovolit vysazerrí v desátón kolo
/4]t%/. Titul mistra čR nu patří právon.
Finiš Ivana Crby v 9. a 10. kolc již na
vítězství neetačil. Jiří Blažek starší
v 9. a 10. kole nozgIetěl nejlépo' ale
finiš Františka Doupovco nenáI v I0. ko-
le dostateěný důraz; o pouhých lá. zůs-
tel na 4. nístě.

Za}étali si všicbni, junioři z Horní
Brannó i scnioři této katogorie. Franti-
šek Nohe1 předvedl v 1. kole ěítanrový
let _ jak prohláEil: "po dvou lotech jsem
to vyndal z bedn;r a hodi}". Bylo z toho
25 ninut ve vzduchu' po rozpadu taruriky
přistríI nodel na nedalekém stroně. Tam

si na svoje pos1ání nvzponněl'' i ěasovaě
a rozběhl se.

Zúěastněoí moda1áři převzali nagnety
zajištěné čwos a prohlásili, Ža az ja'
ře budou věechny souěástí řízení nových
nodelů. I''ategorio FIE bude žít a doufej-
Iti€ r že tak úspěšně jako dosud na aaĚicb
svazícb dál.

Jaroslav Urbánok

Vlastinit Rgil Zábřeb 615 
'181.

2.

3.

Budolf líusiI tsostelgc n.0. 9L4r57ý 9.

901,64 10.

75Or94 11.

738103 12.

7O1rO9 13.

696164 14.

643172 15.

62'1r33

Ivan Crba

Jiří Blažek

Lomnice n.P.
H. Bronná

Brno IlI
Praba 6

Jiří lloho} Rousínov 486|65

Václav Zaňka Kostolec 481'35

oldř. Pavlíěgk lftcněříž 462r].9

Niloslav Fišera H. Branná 449r1'>

Jiří Svatý I[. Branná 417'93

Jiří Blažek nI. !l. Branná 333174

4. FlantiĚek Doupovec Brno I1I

5. Frarrtišek Martan P1zoň_Bory

6. Jiří Trrka

?. fvo Veselka

8. Pavol Stloukal Zábřgh

Pgzn. Další zríjemci o tragnety se nohou při}rlósit u Jaroslava Urbárrka'na adrosc:
V lipinách 8ool 530 03 Pardubice.



SKUSENOSTI S KOMPOZITY
Do tohoto ělá'nku som sa snaži1

ztrrnůl svoje niekofuoroěné skrisencsti
30 EPrBcovaaín a použitím roodorn;ýcb
komgozit4ých nateriá'lov, ktoré najú
dost široké uplatoěnie pri stavbe vý_
konqých nodelóv aj v raiegóríi voÍ--
nýcb nodelov.

Laminovacie živice
Na našon trhu jo nonentálne k dis_

pozícii jedinÁ vhodná' laminovacia ži-
vica - EFOXY E 11o BG 15 s tužidlon
P 11 ,/resp. P L/. Je však hustojšia,
ako by boIo potrebné, a prípadným zrie-

spraeovanie je obtiažne. Pri laminova_
ní váčších systénoV - tlaplo teá la-ni-
BuJeBo v&cs:'e ptochy, trába postupovad
dost rýchlo, pretože hustnutín zivice
klesá' jedoak jej roztierateÍnosI, ale
hlavne joj rrasiakavosl do tkaniny. Týn
jednak-stúpa hnotnosf,, a jednsk klesó
pevnosf,.
Pre nás cenovo dostupná a dosT kvalitruí
je poÍská živica o. Lá'" styrónu - Epi-

krátks.' asi 30 - 40 ninút.
U nás je v poslednej dobe nožné ztakzl.
aj živicu E 1505 s tužidlon P12, ktorá
nÁ podobrú vlaetnosti ako E 11o BG l5'
je však citlivejšia na teplotu spracova-
nia.

_ Všetky tieto živico'ga Eusia lPraco_
vávat v dokonale sucbo! a hlavne teplon
proatrecí /lrlavne živica B 1505,/, irrak
sa nóže ataf,, že sa dokona1e nevytvrdí,
alebo vytvrdzovanic je dosl ponalé, po_
vrch sa ako koby "spotil', je otále tro_
cbu lepkavý.

Nojvýbodaejěie oú epoxydovó živicc za_
hraničnó, ktoré sú síce dosT arabó, ale
icb kvalita to vyváži. Sú špeciálnc urče-
né pro laninovanie uhlíka, kevlanr, akla
a1e aj iqýcb druhov vlákien. uajú veÍni
na'lú viskozitu' dokonalú vzlínavogl a
voÍni dobrú nasiakavosT do vlákien. Vhoťl_
nó sú CIBA @TGY xB 2728^8, XB3052AB,

8

EPIOOťE apod. V poslednej dobe sa mi
najviac ogveděila živica nenecke; f;-rny
Bc _ LF a tužidlon LF 3, s ktorýn nÁ
živica nictoítohodinovú áobu spraCoY&-
toÍnosti, a pritom ;e celková áoba t'rrc-
nutia nornálna - teda 24 bodin. Jc veí_
ni výhodnÁ nB spracovanie vEěších lani-
novaqých pl6ch' prípadnc brubších lani-
novar1ých systénov, pretožo živica ná
dosT ěasu dokona1e nasiaknul do vlákien.
Uhlíkové nogníky

l{a ich výrobu používane uhlíkový ro-
ving alebo uhlíkovú tkaainu. U nás je
zatial rrajdostupnojšia uhlíková tkani_
nL zo zsSR, ktorú podobne ako uhl. ro_
ving je rožaé získal od soviotckych no-
delÁrov. Je aEi v štyroch hrúbkach:
0'08; 0'1; 0'12; 0'15; a jB aj r6zne ši_
ro}cá. - od 22o do 260 nn. Jej výhodou je
orientácia vlákien po aÍžte. Prieěno sú
1en na drženio systému pohronade.

lÍaj jedaoduchĚia netóda výroby nosoí-
kov je z uhl. tkaainy C,OB ,/obr. L/.
Na separovanri rovnú dosku postupne ukla_
dríne a nasycujene živicou vrstvy tkanirry
až do požadovanej hnibky, prípadne vrst-
vy postupne /así o l00 nnlskracujenc, ak
chcene dosiahnul nosník prenennej brúb-
ky. Po uložeď posledaej vrstvy na povrch
dfue 1 až 2 vrstvy silonového nonofi-
lu a rra to potoo stafú suchú bavlnenú
bandru, a1ebu brubý sací papier apod.
Colok uzatvoríne brubou polyetylénovou
rótiou a vakuujene !o nožno- najsihe j-
šín kompro!'oron. veÍtýn stlaěenín sa lani-
novar1ý cystén postupne zbavuje oadbytoě-
nej živice, ktorá je odsávaná už znienenou
bandrou alabo savýu papieron. V priebehu
tuhnutia živice sledujenre jej charakter,
teá je ošte 'itkí, ele už sa nelepí. Po-
ton odstránina z povrebu nandru aj no_
nofil a podIa potreby narožcua osirýn
nožon podla ocelovébo pravítka nosaíky
požadovanej šírky. Potoo ich oecb{q'a do_
tvrdiI aspoň 48 bodín. Vytvrdzovan{. za
tep1a dosiahaene u nosníkov vyšěiu pev-
noat, nie a1o podstatno oproti nosníkoo
vytvrdzovar1ých za nornálnoj teploty -
rozbodujúca je kvalita použitej živice.
Pre tepelné spracovanie je potrebruí vbod-
ná poc, plne vyho'rujúca sa dá vyrobil
z plechu, vonkajšok zaizoloval a dovnú-
tra pomocou šamotovoj hliny utosnil e-
lektrické ohrigvaci,e teIeso rospo vbodné
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o}rrievacie lampy. Použitie vbďného te_
plomeru je sanozrojmoslou, rovnako ako
použitie vhodaejších druhov živico pre
vytvrdzovanie za vyĚšej teploty.
[osníky zbotovenó z rovingu najú lopšiu
štruktúru, aú aIo pracnejěic. Sú v prio-

ka. Do takto pripravenej naseparovanej
forny poton postupno vkladárne živicou na_
sytené ublíkové Povrazeo, ktcré už vopred
rnusia' byf, dobro iozěesané - v1ákna neÁnú
byl stoěené.

Pre zhotovenie váěšieho množstva nos-
níkov je výbodnÁ kovová forna /obt. ?/.
Po naceparovaaí a naukIa.daní nasýtenýcb
uhlíkových rovingov sa forna stiabng svor-
ník'i. S výhodou je nožné poton fornu vy-
pekat v peci. Po vytvrdení sa z celého
b1oku na okružnej píle narežú aooníky po-
žad'ovanej brúbky' poprípaťte sa ešte opa-
trne dobrúsia rra presnú brúbku. Pri tejto
operácii ga nosníky zváěĚa prehnú, ěo
však nie je na závadu, nel<oÍko sa poton
lepia so stcjinou.
Ť1ýaito popisovarr;ýni rnetóťtauri ja nožné zho-
tovit nosníky ako do krídla na hlavný nos-
ník, tak aj na rózng pásky rebierl odto-
kovky apod.

Zhotovenie nosníkov kríde1
Ťu je troba v prvotr rade vonovaf, veí}ni

pozo.nosf, zhotoveniu stojiny. ila iu je
vbodnd. balsa hr. 7 - 10 nn mernej hnotnos-
ti 0'13 - 0 r]^5 g/cn3 zrkadielkového rozu.
Í'ursy ba1sy sa zlepia ku seba tak, aby sto-
jina ma}a roky kolno \ ncsníkon. Jedna
gtrann eg zaróvnrí podía pravítka a zabrú-
si, aby Ba DB okružnej píle no}rli rrapílid
etoji3v potrebnoj výšky. Pílový kotúč mr-
sí nat jeroné zuby, aby sa balsa v razo Dg-
vytrbÁvala. N8 presni výĚkrr aa stojina do-
brúsi brúsn1m valcol v prípravku, aby bola
pravouhlá. Vždy brúsine stojiay spoločae
zlepené v jednom bloku bodovo lepidlon - na
jedno krídlo. I{a brúske ich poton zarovrú-
van€ Da výšku, ktorá jo po oděíts'ní uhlíko_
vých pó'snic asi o 0,05 až 0,1 no nenšia
ako je skutoěnc' výška zlepcnébo nosníka.
Tejto práci je nu:tné venovaf naIežitú po-
zornost, rrajnii v prípade, e-k sa výška sto-
jiny není' naPr. u uší. Po obrúseaí stoji-

ny od soba oddelíne a zaěistínc. Na le_

riskantné, lebo sú krebkejĚie a nonajú
dostatoěnú šnykovú pevnosT. Stojiny aj
ubl. nogníky položíne teene vedÍa scbe,
a poistíne na koncoch lepiacou páskou
proti pohybu pri aanášaaí lepidl;a /obt.
3/. Potom Da' n<l postupne nanÁšane 1o-
pidlo r dobrc ho rozotieramo. Na obráz-
ku 4 je nakreslený jedaoducbý sp6sob
lopenia nosníka Ponocou líšt z tvrdej
balsy. Lišty nusia byř rovné, a ich ětra-
ny uusia navzájon zvierat kolmice. Na
napnutú lepiacu pásku položenú lepidlon
rraboru najprv ustavíne stojinu, a poton
aj uhl. pásnice /obt. 5/. Ce1^ok poton
zlapíne prečniovajúcini okrajni lepia-
cej pásky a stiahnere do prípravku
/obt. 4/. Stred'ná lišta je ku podkla-
dovej doske prileponá DapoYAo, dvoua
krajnýui zlepovanó nosníky pritláěaue
ku stredovej a prišpenťtlujeoe ich. Po vy-

nu, pretože nedzi stojinou a nosníka-
ni je vrstva tepidle- a nosníky na nej
''plávajú". Fo vytvrdení 1epid1a nosní-
ky obojstranne obrúsinc. Vyššie zniene_
né' zápotné' tolera.ncia stojiny je vlast_
ne prodpoklacaná brúbka filnu z lepidla
medzí stojinou a uhl. pásnicami.

Z bladiske-pevnosti je najvýhodnej_
šie inštaloval spojovací dr6t trídla-
do nosníka. Preto podÍa jeno aížky vy-
reženae stojinu v korenovej ěasti nosní-
ka. Na obr. 6 je jednoduchý spósob in_
štaIácie spojovacieho dr6tu do nosníka.
Medzi dvo rovaé balsovó lišty upevníne
zlepeqý nosník oboch polovíc krídla
g upraven;in výrezon prB trubku spojova-
cioho drótu. Trubka je laminovanÁ z nio-
toltýcu vrstiev tenkěj skeInej tkaainy
priano Ea seperovanon dróto. P=ed je;
zaIiat{n ztresou oporydu a nikrobalóno-
vých guliěiek je nrrtné konce zasIopid,
aby do nej táto zlnos n€natíek1a. Po za-
tvrdnutí nosník rozrežene a ubrúsins z
oboch strán. Strany ncsníke si ozoačí-
ne, aby pri nontáži krídIa ne:]ošlo k ich
zárg nc.
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-Nl apevnonie nosaíkr je vhodné ovi_
nut ho kevlarovou nitou. Zeěína.rne od
koreňa krídla, kde zaěiatok nito pri_
chytíne sokundovýn lepidlon, a postup-
ne navíja.uc zá'vit vodÍa závitu v aÍž-

v prípade, že nz spojenie strednej
ěasti s uchon použijone spojku krídIa.

l{a ňu je ale potrebné urobil voprod osa-
donio z boku stojiny, a to akc na strad-
nej časti krídla, tak aj na uchu. Konce
vinutí zaistíne zakvapnutín sekundovým
1epidlom. Kevlarovú nif potom nasýtino
riedkyn epoxydon, a po zatvrdnutí z po-
vrchu jenne obrúsimc odstévajúce Ylákna.
\ýu ja nosaík, ktorý by aa neI zhotovovai
s nal;fni prídavkami, priprrvený aa nontá.ž
prednoj, torznej ěasti krídlr.

Ing. Ivan Trégcr

./pckraěování příště/

LADY - MoDEt nA

Moclel IÁDY jo v podstatě LoB uveřej-
něný ve ]ÍL ě. 1 s nalýni zněnani. E1avní
zněna je ovšeu v tecbnologii stavby. Je-
likož u ceIobalzových křídel s laminova.
nýn povrcben jsen se aedokózal dostat
pod 20o g, nrsol jsen přistoupit k táto
popisované technologii a to i přcsto' že
jsen ně1 trocbu obavy zda budou křídla
óostateěně tuhá. Tenlo nodel zveřejňuji
proto1 abycb se podělil s ostatníni no-
deláři o své pozaatky ve způsobu stavby
a v podstatě jin ponobl v prvnín'krůč-
ku". Povnost nodeIu ně nakonec velice po-
těšila nebod při výstřelu jcen 2x ustře-
lil pravé ucbo, což při pravých kruzícb
zna.není seatupnou spirálu ostře do zoně.
V nén případě š1o 2r o asfaltovou drábu,
kterýcb je na olonouckón letišti dosta-
tek ,/pozůstatek bratrských vojsk,/ a kří-
dlůn se nic víc nastalo.

Profil křídla je opět HAIVsglÍ a obě

níky jsou síly 0r8 m horní a 016 nn
spodní. Šíře u kořene je 9 m, ve stře-
du 3 mn a na konci I'5 m. Na uši je pou;
žíta síla Or4 a O13 nm. Mezi nosníky je
v plné šíři zaIepena balza s léty orien-
tovanýui kolno rra nosník. Balza je pře-

den slepons. nB délku nosnílni a pak na pi-
la uřezórre na přísIušnou výĚku. V nístě
kořene křídla je vložena překližka 2 nn

celkan 4 ks v úsocích 20 nn a pos1ední
10 nm. Nosníky s balzou jsou slopeny vo
vakuu. Po obroušení přebytečné balzy a
vytIaěoní eporydu je r'a bočnico opět ve
v6kuu přilepena jodna vrstva vyla,minova-
né ublíkové tkaniny. [a soustruhu je pak
do nosníku vyvrtÁn. otvor ó 5r, nE po po!'-
Iední překližkovou stojil'u /do vzdáleno-
sti 7o Ň/. v otvoru je zalepens trubič-
ka s vnitřaís ó 5 un pro spojovací drát.

l{a šabloně jscn slepil nosník s polo-
žebry a náběžnou branou. První žebro jo
z překližky 2 nn dÁle z balzy lr8 nn.
Vzdrílenost do 70 nn je lo a tlále 12 nn.
Všo je uzavřeno kov1arovou tkanínou o
bnotnosti 80 s/ro2, která' jo předen vyla-
reinovaná' na kopytá dle S. hrnppa' ale s
vrcholovýu úblen 50-. v14&Da Eevlanr jsou
orioatoviaa pod úh1en 45o. Použitá prýc_
kyřice je něnecká LF 1. Je podstatnš
tvrdší nož naše 1505' kterou jsen použí-
val a její viskozita je daleko lepší.
línožství pryskyřice jaen volil 1'5r vět_
át naŽ je vába kevlanr. N6jYětší problén
joem něl v lepení kevlanr k přadaí ěásti
kříd1a tak, aby bylo vĚe dokonale slepc-
no. Nakonec jsen zvolil opět leponí ve
Yakuu. Na polystyrenovou Ěablonu jsen po_
ložil DUBAFOI,' přiěpendlil kevlar s dře-
věnýn nosníken tak, abych ťlorazil ublí-
kový nosník k dřevěnéau a nÁběžoí ěást
byla v obybu kevlarové tkaniny. Je důleži-
té vnitřní ěást kevlaru přebrousit pro-
tože se pak špatně slepuje s u}tIíkon.
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Pak jsen natřel všecbna tepená nísta,
tj' nosníky, žebra s náběžnou braaou a
vložil do kevlanr. Vše jsen uzavřel a po-
ložil prub DURAFILu v šíři torzní skří-
něl vĚe přichytil izolopou' aby se vša
neotvíralo než v1ožím do pyt1e. Po uzav-
ření pytle joon odsÁl vzducb až do chví-
le' kdy bylo vidět, žo DUMFCÍL se nezi
žebry zaéínÁ. prohýbat. Pak se nusí nas-
tavit podtlak tak, aby. by1o vše dosta-
teěně st]'&ěeno, ale DURAFCIL, se neprohý_
baI. Po vytvrzení so odřeže přebyteěqý
kevlar zríroveň s nosníky. K torzní skří_
ni jsou pak na šabloně přilepena polože_
bra od nosníku k odtokové ěásti a odto_
ková hrang. Ta je z ba)'zy a z obou stran
je ve vakuu přilepona jodna vrstva uhlí_
kové tkaniny předen vylaninovaná. Je;í
šíře je u kořene }0 nn, ve středu 9 nn
a na konci 7 nn. První dvě žobra jsou
z překližky 2 nn a nezi niroi je balza 7
nrn, potud je drrít ó Lr5 w, ostatní jsou
z balzy 1r8 m do vzdálenosti 70 nn po
20 nn dále po 36 no. Žebra jsou opásková_
na uh1íken až do konce odtokové ěó'sti.
Pásky jsou předon vyrobeny z jedné vrstvy
tkaniny. Uhrík je 1open na žebra epoxi-
den ve Yakuu. Uhlíkový pásek jo chycen
na žebra na konci kovlarové ěásti a na
odtokovou lištu ětvereěky izolopy. Po
opáskování věech žeber na obou stranóch
jo kootra po}ožena r.e šablonu, na které
je DUFÁF0L. l{a horní ěa.st jsem opět po-
IožiI DURAFtÍL' zacbytil izolepou proti
Posunu a v1ožiI <io pytlc, v něnž jsen o-
pět odsál vzduch tak' aby so DIIRA8CÍL no-
prohnrrl. Uhlík je stoprocentně přilepen
a navíc přebyteěný epoxyd jo vytlaěen.
Před leperín doporučuji uhl1k rp. odtokov-
ce přebrousit a z pástů se strany lepení
strbnout přebyteěný epoxyd. Uhlíkový pá-
sek je lepen přes celou ěíři odtokové
hrany a zacabuje asi 2 nn do kevlanr.
Na konci odtokové hrany je přebrouĚen ťlo
ztracena. Uši ke středůn jaou přilePeny
aatupo, a1e po nýcb přodcbozích anabá-"
zícb s ustřelenín ucha je dodateěně vlo-
žena překližkB 2 m a ze opodnístrany jc
ve třech bodecb přilepena sketnÁ tkanina.
Kříd1o je potaženo Mikelantou, kevlarová
ěríst zlatou ťolií pro ba1ení raněnýcb
proti prochladnutí.

Vodorovoá ocasní p1ocha má profil
wÓBBffiING. Nosník je slepen ve vakuu

a tvoří ho dvě pósnice ublíkové tkaniny
z jedaé ,vrstv3f' nezi nini jo v p}né ší-
ři balza. ŠířÉa ve středu jo 3r5 nn a
v koncícb lr5 nn. Žobra z ba1zy 1 nun

jsou k nogníku přilepena rra tupo. Středo_
vé Jo z 'oalzy 7 gu. Odtoková hrana je
opět balza s uhlíken o šíři 4 nm. Žebra
ód nosníh'l k odtokovce jcou opáskována
uhlíkon. VcP je potažena stříbrnou folií.

Iflavice trupu je vyrobeoa tak, j*
bylo popsáao ve vL ě. 2. Trubka je z ry-
bářského prutu. sOP je z balzy 2 nr.
Síla.vypínání háčku je 50 N. ldodgl ruá

zpoždování výchylky SPO a seřízení výchy1-
ky SOP při výstře1u.

Model IÁDY je seřízen pro pravé
kruby a překrcucaď křídol je násIadu-
jící - pravý střed +}l5 nml ucbo - 2 wm,
levý střed 0, ucho - 4 nm.

Stavba popisovanéhc rrodelu byla po-
něrně nároěnÁ na ěas, protože vJa.stnío
pouze jeden kornpresor a ěasto jsen lepil
ve vakuu, coŽ znanenalo vždy ěokat na
druhý dan. Možná, že existuje snadnójĚí
způsob, ale snažil jsen scl abY všo bylo
stoprocentaě slopeao. Konpresor používán
z ledniěky a k nastavení tlaku používán
kapaěku, ktorá rně spojuje pytel s konpro-
sorom a vedlejší hadicl přisávrírn vzduch
z nístnogti. Jinak doporuěuji vyla_uino_
vat kevlar na kopytě' ktoré nrí již tvar
profilu. Jistě to usnadní práci při 1o_
peaí ke kostře.

Zdeaák Bevg}ka

E75 loxEl F1l,

Větroň E 2, je v podstatě nodernizove-
aý nůj sterší vcelku úspěšqý nodel.

Na kříd}e nodolu jo pro zvýšení tuhos_
ti použito uhlíkového rovingu. opáskována
jsoú všecbna žebra střední ěasti křídla
á tazaé druhó nc uschu. J|nnk je stavba
běžDÁ.

l{odel jdc dobřa vystřolit e velni dobře
kloužo. Jo citlivý na torrmiku..Ovšen na
u'čR v Plesícb byl v posleťlnín letu vytle-
čen z 'koní!u".

Mi1a.r Zlesrík
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'ŠUMÁK' pRo DoHtEDÁvÁNí votttÝcH uoortŮ
B),1 ]seíTl již něl,;.oIil,;a mode1áři požádán o Poglr.'),tnlttí pcrdl.;]adu1

Fí-o zhoto'.zení Vl':.V_g:'=-tÉmlt, 'L'=V. ''|-rol-lLl na 1išl';ut", Pt^O doh1edávání
Vo1nýg|-| rrlode]ů, l,;Leré jsem v),zl,..ot-tšeI rta svých modtlIech.

FřÍ dotrledávání polrž ívám ínaI57 Vl'iV_radiopři j ímaě v kombinaci
5 bltrololt, butzololt urrčr.rjí směr g] radiopřijím.eČem v=dálenogt'
v),sí laČ je dobře sIyšite1n5l na vidá1enost 5() fl), rnoclt1 se přr
hIedánl nedá téměř minoutt.

F'ot-tžité sot.tČástl,l5, :

Tran=istor), i
Od For), :

l:.onderr=átor), !

-1ť'5
.jř* b

11.;s
1 l,;. s
?l;s l,;eramicl,:.)',
-l- - 

ll

1 l,;s rr -
th.s tantal

l':.SY ó?
1F;

Et-r-r
LJ l-.. LJ

1"115

1 l,:.

1 (:)1,:.

i-: P
4,-/pF

I vo l.;ornatovsl.;ý

?o},4JÉttJ so.rJťs{cL

, .l,íV
Ť

tfpF
Tr^rrnL olvkq s

fd,uu

?lo*'.{ spo{ ?e- s*re,a ,oJrr!- St;-

J\

M 5,'l
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1 (:). 5.
11.5.
?-j. -."ó.5.

ló

MESIC FlE
'r), běrov.{ soutěĚ rtjPr'e:en t;rce
rne: inárodn Í souttěž na Rané
1. sourtěĚ Světr:vého Pt:trárlt na Fiané
rrri=tt'_ovstv i gv'ě t-a V RL.tttiLtrlsl'.ut

Nej'7y:náínnější rně:'Íc 
'-g|':''r-t 

Pro t-raše "ínagnetáře'' raČaI 2ó.4. V

L-o1.tnech, Ve dnech -.)6. -"B.4. 5t3 zde na Ftané hcrtl .rIa výběro'.zá sot.ttěĚ
našeho reFr-e:r.ntačního dt_uttgtv.r. "V5'bérovl';tt'' r.=,jíšťr:'raIi
g)r9ani=aČně trenér- Ivan l-{oĚejĚÍ, "a5Í5tent" Jiř1 }':.a1j.na, h1a'lrrÍ
ro:hodčí Ivr: l...ort-raL'ovsl,;)', a čagr:rněĚiči Jarog1av Smitl';a' Zdené|:.
Lrurdáčel,; á F,etr- l'1atĚjČel.;. Vrcltním Ltb5, 1o,rate1err b),] 1ot-tt_lsl.)i

niode1ář-:l.;ý l.;Ir'.rb a jeho Předseda l"líIer Nechanicl';ý.
Na Sr-az v hote1lr Uniotr žE! dcistervili ;r norrlirto'lan)'ch Ivarr

Crlra, 5Iáva l'l.-ttrh, l'1iIan l"lt-L1.,'Ec, Jttr.rj lJhrín. Místo oírl1cJL.tVájÍcÍhc.l
--t3 '' Ín€:d 1ovs}.:é!ro 5tarclst;,.'' Bohor-tĚe Ber9r_a b)'I Poiván náhradrr í l';
Rucl;r Mr..r.:i1. Ivan Tr-éger-, Mi].arr VaIaštíalr a Feter_ I'losL;o 5€.

6osEavi]í PorrlĚji, Po Porl.tšr. VcjzLl Bca cestě cl o F'r'ah)' por_tžili
tall Í k.

VIastní sot-ttěž :se 1éterla na del--et startul ' V sobcrtLl sedm a V

rreděI i tĚi. Sobotn Í den prtsines I l,; " neÉPc:l.:.o jeností'' trenéra térněř
modeláťs!,.ot-t icl), 1ut: 51Ltnečno' fllÍrn)' v1tr- á mnoho termil';5,. F'o
prvním dnu by1i tlri "pIl_1í", gstarl-ní tě=ně ta níÍni' tal';!e Í'ic1

t-o=liodnlttl 5e mltse1o počl,lat crPI'áVclLl aĚ rlts necJě1j. V nedě1i 5t.r

sta{r-toviště Po.:ltnltlo ;rsi 15 rr Ížeji neĚ \! st:botut. F'oČirsÍ E
předeĚIého dne 5E "bcrhutĚe1'' oPal';oVa1cl , Pře=to došlo l.;e změnám v
pr:Ěadí. F'o desAténr J,,;.oie rrroh1 trenér Iv'an |{oře jší jmenovat
r'ePr-eEen'tačnť dr-r-rĚstvo Pr'rr miE'trovs'tvj v Fit-tinutnsl,:.Lt. Na sPo1ečném
prvním mÍ:;tě 5e urmÍstili 51.{va l'lach a Mi1an Mravec' l..;teří prošli
solrtěžÍ be.z =trá't1,. Jal,;o tĚetí se nomj.nclvaI Ivan Crha' l,;ter_ý Pc)

=a'rátrání v Prvním l,,;.olr. již 1éta1 ber trlt5,[5,. Náhr-.edníl,;em 5e =t;t1jeĚtě V osméni l,;.o1e "P1ný" RLlda Murg:i]"

FoĚadÍ: 1. 11i1arr l"lravec' Jaros1av M;.rctr l(:)ij(-)
3. Ivan Crh;t 994, d
4. Rutdo1f Mu-_i1' 5. I'li1an Valaštial,;' 6. Ivan Tré?er,
7. Juraj Uhrín" B. Fe"terNggl';o

o čtrnáct dní 5e na Rarré l,': onala da1šÍ "niagne=t.{Ěsl,;'á" al,:.cg,
1(:l.5. -' rne=i.národnl sourtěĚ o pohár pťedsecJ5l 7Et ftobr-oměřice
11.5. - 1. soutěŽ Světového potiár_u F1E 1991

PořadateIi těchto al';.cÍ b5'15' niodeIářsl';é h1t-tb5' Loutn), a-PIci5ý.
úČastnÍci 5e sje1i. r jrĚ tracJičnÍch =errrÍ, BĚ Í'la Ital5, á švýcál-),r
|:teřt se =rrejmě šetři1i Í]qa l"ls FlE.

Prvrrí sou'LĚĚ proběhIa Ia pomérně sluršného výchcldnílro větt't-t
(až 9m/=, v nárazech i 14). VĚtšin.=i mode1ul l.;,orrČiI.e svu1j 1et aĚ Í'ičr
dr-urhé str-anĚ koPce. Velmi ojedině1é b5,l5, let1, doPĚi:dur, a1e tc.l t.tž
rnodeI prEiPomínaI 5Píš s1uršně naložerrý " bombard'ál.:.". F'Ěe,s Všechn5,
nástrah}, _tolroto dne- do ro=1étávánÍ postor-tpÍlo 9 souttěžÍcícli.
r/Ítěrem' Po velice Pěl.;rrÉm letr-r ve cJrr-thém roz1éta'r_ercim J.;oIe á
v),rvednuttí si modeIu téměĚ: l.;ufru holemjedoutcílro vo=id1a,.5ťl
staI lleImltt Schubert}r =e sRFl' Přg"d Ivarlem l-lořejším a Jurajem
UlrríneÍn. Ví tězství v souttěži dí-uĚstev si odnesl o Erratr-stvo
voIného Ietut VL= s1oĚení _' |-]ořejšÍ' l"1=rr-tan, l,..orn.-rtovsl,;ý' dáIe 5e
r-.rnrÍstila VC-'Aero (M;rcJr'Cr'ha'Blažel.
( Sctrutss I er, l.:.urttIer-, ttitter-buscbr )

st. ) a FSV l'fu.rhl heim
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V 5crbotLt 11.5. 5e Ié'ta1a s'or-rtěž zapcrčítávaná do Světového
poháru, vÍtr oPr_oti předchá=ejícítnut dni téměř ustal (4-ó m/--\,
směr vĚtr'ur b),]. tÉnrěř totožrrý. ScluttěĚ navšt1vj-I5, ta]';é l,;rát].;é
PĚeháňl";),, tat;Ěe 5E občas neIétaIo. Většina 1etr5 srněřova1a dr:
rre.jlr1r-rbšíl-to rnÍELa, síněre.tn l.l L_ot.tnu1ln, přÍnro pře.d s'tar-'Lt:.'/išLěm 5€j
roEPro5tíral Ián žIurté řePl,;),, =de l,;ončiI5, 1et5, Poměrně brz5,. Drr
třetÍho l,;o1a b),]o dvanáct "p1ných", aIe nás1edujíc1 l,;oIa Ize
l-iá=V.1 t "|,;o11, Pl-BVd1z''. Eto rozlétávání nastoupiIi Pou=e naĚi. F'c:
ve1l.;ých gtartovn íclr prob1érne=ch rvÍ těri ] ťrĚadlt j íc 1 evropsl.;51
š.qmPión Ivan Cr_ha, Fřed Rutdout MursiIem š MiIarrem ValaĚti.a!iL.Ín. Nrr
čtvrtém m1stě ::E ztrátour jediné sekltrid), Ie třet1ho l';o1a utnrÍsti]
opět .rýbortrý l-leImr'rt Schr-rberth. V sot.ttéži drutžstev tentol.;rát
=v í tĚ= i 1o Vtr--Aero před Bratr-stvem vo I ného 1etr-t É1 MtJSTRem
( Mutsi I, Stlourl,;aI, Rei I ) .

VeĚer- b;,,|5, v Ioltnslrlé res'taltraci L-utna v), lrlášen5, výs1edl,l 5,

dvoutdennÍho l,;1ánÍ n;r RarrÉ č{ PĚerjáni, ceÍl)/ nejúspÉšnějšírn.

VýsIedl';5' 1

' F'ohár pĚed5ed5z ZLt BobrorněĚice
. jednotl ivci:

1. llelmurt Sclrurber-th
?. Ivan }]oĚejší
3. Juraj UhrÍn
4. ElolrutmÍ r Ber-ger
5. Fr'atntiše},; Martan

druÍstva:
1. Bratr'stvo vo1ného Ietr-t
?. r/č-Aero
3. FSV I'il-rh I heim

1. Světový pohár FlE Lqqt
j ednot I ivc i :

1. Ivan Crha
?. Rr-rdoI f Mr-rsi I
3. l"lilan VaIaštíal,;
4. Helmurt Schr-rberth
5. l."arI Aust
b. Ivo }'.ornatovský
7 . Jarog I av Mactr
B. Bernhar-d Schussler-
9. JiřÍ BIaÍel,; st.

I van l-loĚe j š í
11. F'avel Stloul,;.aI
1?. František Martan
t3. Eohumír Berger
I4 . l,.ar I -Hei-n e Ri tterbursc h

družstva:
. 1. r/č.-Aero

?. Br.etrstvo voIného Ietu
;(. IIUSTR

Eta1ší vý=nt1ínnoLt " Ínagttetářskot_t', al,;'c Í během
l'lístrovstvÍ svět.r V Flttrnutnsht-t, Ve dnech ?3. _"ó.5
úČa=tnilo dr'užgtvo v5,br.tné na nc',ninaci rra Rané
Á trenér Jiří }'.;r]ina.

l,lrátl.lé dob5, b),1c:
1991, l,;terého 5e
Crha r l"lrlE h, Mravec

SRN
EVL
M-.1"1-s
oú f"led I ov
BVL

7C)(l
6óó
ó(:)3 ' óó(]()
595, EJ

1 445
14Í,7, t
14{j3, 1

Vč-Aer-o
MUS'TR
Lipt. Mil.;.
SRN
Ral';outsl,;o
BVL
vč_Aero
Murh I heinr
Vč-Ae.ro
BVL
Í'lUSTR
BVL
oÚ Medlov
l'lurhl heim

ó(j()
5E}2
511,S
49?,7
498, f,
49(r,7
489
483,7
478, I
478, I
47.5,3
473.7
473.=,
473

25 (SF)
2{j
15
12
I {:)

I
EI

7
b
é)

4
:í
?
I

L4b7,=\
t44?,7
1 4i9

In g. I vo }.:.ornatov=l,;ý
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Aalaštiak, Ťreger, Kornatovský/
3. Něnecko L27o

,/Schubortb, Frieser, Jandt/
4. Itá1ic
5. Polsko

IYORID cUP FIE - 1991 /ptibéžné pořadí/

1. I. Crba CS
2. H. Schuberth D

3. J. ){ach CS
4. M. Va1aštiak cs
5. K.-H. Ritterbusch D
6. K. Aust A
7. H. Arbogast cIÍ
8. B. Scbussler D
9. R. Musil CS

10. F. Mang A
11. A. Frieser D
12. I. Koruatovský cs
13. J. Kalina CS
14. B. llaller CII
15. K. Salzer A
16. M. Mravec CS
17. il. Bodner CH
18. K. Lintner A
19. A. Borto I
20. F. Schobel sen. A
21. T. Grob D

22. Í. Ťréger cS
23. W. Hauonstein CH
24. F. Schobcl jun. A
25. J. B1ažek cs
26. I. Eořejší cS
27. E. Pop B
28. w. Spatny cIÍ
29. P. Stloukal CS
30. F. líertan cs
31. P. Glur CH
32. B. Amato I
33. B. Berger CS
34. G. Popa B
35. T. Wioeiolek D

36. S. Bochcnski PI'
37. E. Bau I

t9
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Jodnotlivcí /38/l
1. l{rns Árbogast
2. K.-8. Rittcrbuscb
3. Robert Ilaller
4. M.' Bodner
5. K. Aust
6. K. Selzer
7. L. Friecer
8. B. Schilsaler
9. W. Hanenstein

10. W. Spatny
11. J. Mach
12. P. Glur
13. T. Wiesiolek
14. I. Kornatovský
18. F. Martau
22. I. Crha

Družstva /Lo/z
1. UG Dietikon

,/lndrist, Haller,
2. Vč Aero

1. Il. Scbubertb
2. F. }íang
3. M. Valaštiak
4. K. Lintnor
5. I. lYeger
6. A. Frieser
?. F. Schobol jun.
8. F. Scbobel sen.
9. I. Korrratovský

10. K. Aust
11. A. Berto
12. R. Anato
13. S. Bochenski
14. E. BBB
I7. I. Crha
19. P. Nosko
22. J. Kalina
26. F. l[artan
28. I. Miertuš
Pobá'r nórodů:

I. Bskousko
/'!/o,ry, Lintner,

cn 500,00
D 498100

cB 495 r33cE 493,75
A 484167
A 473 r33
D 465100
D 464125

cB 463r9L
cH 454 r83
cs 454 r5t
cE 453166
D 452rO9

cs 446125
cs 434 rt6cs 4olr25

1303,66
Hanensteiď

/Crbz, Korrlatovský,
1302,01

llach/
3. MG ABB I293r58

,/Spatny, Bodner, Bodnar,/

KABI{EnALU, RAKqtSKo, 23t-25.8.9L
Jednotlivcí /34/z

D 500
A 469
cs 444
A 439
cs 436
D 424
A 420
A 4L9

CS 4IB
A 411r4u
r 401

Pl, 390
r 386

cs 372
cs 368
cs 351
cs 333
cs 325

1328
Schobel jun./

25b
20
15
L2
10

9
8
7
6
5
4
3
2
I

25b
20
15
L2
10
9
I
7
6
5
4
3
2
I

CSBOCB A
2520 0 0 45
12 0 02, 37
825 4 0 37

15 0 015 30
1 920 0 30

10 010 5 25
0 025 0 25
787022

2000020
0 0 020 20
008917
901616
015 0 0 15
0 015 0 15
059014
012 0 0 L2
o 012 0 L2
0 0 012 L2
070411
o40711
010 0 0 r0
o 0 010 10
0360 9
0108 9
6000 6
6000 6
0600 6
0050 5
4 000 4
3 000 3
0030 3
0003 3
20 00 2
020 0 2
002 0 2
0002 2
0001 1

FREE FLIGH

}/ORLO CIJP
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POHAR KOMBINACE
První roěník nezinárodní soutěžc "Pohár konbinaco" v kategoriích EIE+FU\ sg usku_

toěnil ve dnech 6. a.Ž 7. z6ří 1991 v teróau u Modlova.

V pátek 6.9. se při teplotě 12 _ 16oc a né-tazovén soverozá'padnín vr5tru o rychlos_
4 - 7 a/a Léta].'a kategoric FIE. Létalo 9€ lI8' severnín sva}u a soutěže ee zúěastri-
20 soutěžících, z toho tři z Rakouska a jeden z Něnecka.

t(atogorie větroňů FlA sa^lótala o den později, v sobotu 7.9., za tvrdších podní-
nek kdy býlo chladao A? - L6oc/ a vál zápaárrí uít" o rychlosti 6 - 7 n,/c. Soutéža so
zůěastnilo 14 soutěžících.

FU:l:

ti
lo

1. J.
2, M.
3. J.
4. V.
5, J.
6. I.
7. M.
8. G.
9. K.

IO. I.
11. P.
12. P.
13. J.
14. K.
15. B.
16. A.
17. lt,
18. J.
19. J.
20. J.

ELÁ:

1. r.
2. T.
3. J.
4. K.
5. Z.
6. P.
7. P.
B. !d.
9. K.

I{ach
Mravcc
BIažek
Reil
Ubrín
Crha
Horn
Lercb
Salzcr
Tréger
Stloukal
Nosko
t.Ďnerrn8a1
Aust
Bergor
DotzI
Fišera
Eacar
Ťažký
Vejds

Crha
Trégor
Blažek
Salzer
Ilavelkr
Stloukal
Nosko
Eorn
líravec

5a&
433,8
432r8
42O14
4L6 $
4O919
393 r8
372 rL
367 rL
356 16
366r0
319r8
279r5
253 15
25217
lB8rl
182,9
106,6
62rL
57 ro

840 g

815
77'
765
738
732
7L5
676
611

Medlov
H. Branná
0lomouc
L. Mikuláš
Dub n. M.

Dobró
3ro zno
H. Branná
Zábřeh
B. Bystrica
Lonnicc
!,Íod1ov

D

A
L. Miku1á.š
Zábřeh
L. Mikulóš
L. Mikuláš

A
Medlov

A
H. Branná
Olomouc
Brezno
Brozno

10. B. Berger
11. l{. Fišera
L2. J. Hacar

,tIJ. iJ. Ďnerln$al
14. M. Fišr

FlE + flLA:

1. I. Crha
2. J, Blažek
3. I. Tréger
4. K. Salzer
5. P. Stloukal
6. U. Mravec
7. M. Horn
8. P. Nosko
9. B. Berger

10. J. Macb
LI. Z. ilavelka
12. V. Reil
13. J. Uhrín
14. u. Fišera
15. C. Lerch
16. J. Šnerirrgai
I7. K. Aust
18. J. Hacar
19. A. Dotzl
20. J. Ťažký
21. J. Vajda
22. M. Fišr

Lomnics
H. Branná
L. Mikuláš

A
Zébřeh
Eřezno
Medlov
L. Mikulá'š
Medlov
Dobré
0lomouc
Zábřeh
B. Bystrice
Il. Branná

D
L. !{ikuláš

A
0lomouc

A
Brezno
Brezno
Dub n. lÍ.

474
360
229
120
69

Lonnicc
L. Mikuláš
H. Branná

A
0lonouc
Zábřoh
L. Mikuláě
Medlov
Brezno

181, %
178,7
170,1
L6415
160,3
159,8
159,3
149,1
1C6,9
100,0
B7 19
84r1
83,3
7915
74 14
7O12
50r7
48,6
37 16
L2 14
11,4
B12

Bohunil Barger

tlB - proÍil Sl. Steíančuka sts-2ó
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SEZONA POMALU KONCT
Naše nodelářska sezola se ponalu blí-

Ží ke svém'r z6větu. Vidíne jak se prcjo-
vuje ekonomická situace nodelářů n3. na-
Ěen sportu. Pří1iš velké náklady na C€l-
tovÁní so odrazily na úěasti na soutě-
žích. Někteří nodeláři přestávají létat
soutěžně z finaněnícb důvodů' jiní zaěí-
nají podnikat, někteří poukazují aa pra-
vidla pro C02.

Věřín, že tato doba jo přecb,odnál Pro-
tožo kdo jednou k nodelařině našel cestu,
vždycky so vrátí nrezi nÁs.

Co tak využít této přechodné doby k po-
moci Donůn dětí a m1ádgže při práci s mo-
delářskýrn potěren. Přeťlat svó zkušonogti
těn urladšín a s nimi se opět vrátit na mo-
ťle1ářské soutěže. Právě v této době so za-
ěínají rozbíhat nodelářgké kroužky rra DDM.
Je nÁlo instruktorů nodelářských kroužků
a mnoho dětí' které nají zájen o let'ocké
nodelářství. U nás v čegkoslovensku ná
letecké mode1ářství velkou traťlici a pro-
to by by1a velká' škoda nec}rat ty mladé
kluky i holky na pospal ulici a nevyržít
;ejich zájem. Právě nozi nini se nůže na-
jít mode1óř' který později bude ropr626A-
tovat rraši republiku a ukazovat šikovnost
e dovodnost našich modelářů.

Všon těn, kteří se do práce s na1ými no-
deláři dají anobo kroužek již vedou' přeji
nnoho trpělivosti a mnoho ěikovných žákri.

GYORGY BENEDEK STAYIL 70 IET !

Italský 1ikér by se nohl jmonovat
MAZEPPA' B - 8356 by urohlo být belgic-
ké směrovací ěíslo a JULIÁN zní jako
ná-zev divadelního kusu.

Ýšochno je však jingk; jsou to nízvy
nodelářskýcb produktů oYlncf EENEIIEKA.

!íAZEPPA I1I je nodel s puIzaěnín
tryskovýru notoreB, s ktorýn v roce 195?
G. Berredgk vytvořil světový rekord v ry-
chlosti 281,1 kn/b.

B - 8356 sa jnenuja jeden z nnohE
profi1ů.

JULIÁN je jnéno jeho uěitele a také
jeho noťtol c02 se tak jnenuje.

Gyórry Benedok začal modelařit ve
14 letecb' V SodmnÁcti byl poprvé na sou-
těži a o 5 1et pozdáji se stal inžený-
ren. Vedl 50 let naěa ský modoléřský
institut, aktivně létal katogorii FlB.
V roce 1961 byl z politických důvodů
vyloučen z grodolářského gvazu a po 25 1o-
tech se opět vrÁtil. Vode kategorii C02
v V,adarsku. Létal i u nÁe na Íenoriálu
Jiřího Snoly; byl dvakrát první a dva-
krát drubý.

Proě o ton píši? Gy6rgy Benedek 18.
ěervence 1991 oslavil 70. narozeniny.
Do dalších let přojene mnoho zdraví a
urocelářských úspěcbů v kategorii C02.
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PRAYIDLA tAl PRO COz - ttK
Latošní eoutěžo nÁn naznaěily cestu,

jakou bychon ee noh1i ubírat v naší ka-
tegorii C02. Mysltm, že je rozunnó, rayž
budono mít jonom pravidIa FAI, a1o tako-
vá' která budou vyhovovat vĚen. Ce1é
zněaí pravidel FlK bylo zveřojněno Tng.
Hořejšíur ve Vo1nén Lotu 2/9L. Nám se jed_
ná o změnu bodu "K 2 - charakteristika".
Novó znění jsroe zaslali našenir'r záatupci
v kcnigi CIAM FAI irg. Ivanu Hořejšínu.

Objen nzcría/í/ 5 ccn, nininální hnot-
nost /letové'/ 75 8.

Objen rndrže/í/ 3 ccn, mininrílní hnot-
nost ,/letová/ 45 8.

Objen přívodnícb trubek se počítá' jen
za přodpok1adu' že jojich vnější průněr
je větší naŽ 2 nn. Soutěžící nůže použít
urodel d1e svébo uváŽoaí, avšak největší
poěet node}ů pro jednoho soutěžícího jaou
tři nodely. Ž6aaé, jinÁ onezení, než podla
bodu Kl a K2, nejsou předepsána.

Původně jsne navr}rovaIi hnotnost 50 g
pro 3 ccn nrídrž a 80 g pro 5 ccn. Po kon-
zultaci na Menoriálu J. Smo1y jsne upra-
vili pouěr hnotnost na 1 ccn nádrže na
15gnalccn.

Toto onezeaí hnotaosti nodelu aa 1 ccn
je nutrré z mnoha důtodů. Super lehký no-
del je obtížné dostat na zgni i při správ-
oé funkci determalizátoru. 1Pínto se uÍnož-
ňuje použití těžĚ{ho nodelu za srovnatgl-
qých podnínek a nedelem letrkýn. Lebký no-
del není schopon postavit žák ani junior.

Na soutěži v lígdarsku byla tendence
další kategorie JUilIoR. Je to špatnÁ ces-
ta, protoŽe nr.' soutěži žétů a juniorů ne-
ní nikdy jich tolik, aby to nělo pro ně
větší úroveň. Naopak nladí aoaeláři nají
své vzory aozi dospělýni' špiěkovými no-
deláři a právě s nini se také chtějí sfoY-
návat.

Proto doporučuji 1ét8t na absolutního
v{tězc s tín, žo ee bude hodnotit nej-
1epší Ž(k a junior z absolutního pořadí.

co }uJIElE v RuBRIoE "Lftamp coz" PřÚšTĚ?
oJrk skončily soriÉ,ly íC02 EURO_TROPIIYr a
Velkó cena CO2 r Ja.k to děló Dr. Benedek o
l{oťlel z Rakoueka rDárok počl stroneěgk a
ještě něco navíC ooo

soUTĚŽ Coz EuRo _ TRopHY
Letošní již druhý ročník eeriélu sou-

těží se ponalu blíží do svébo závěru.
Soutěž byla zveřejněna v Moťleláři, pod-
mínky ve Vo1nén 1etu 1,/91. Seriá1u se aů-
že zúčastoit každý nodolář. Letošního
rďn{ku se účastnili nodeláři za sedni
zamí.

Ja_k ai počíná prvaích deset po třoch
soutěŽích v Bakoueku, Maáarskra a Polslnr.

1. G.Benedok E
2. T.Each A
3. G.Schuster A
3. P.VaĚiaa st. cs
5. S.Sroboda Á
6. L.tsadovszky E
7. G.Kirchert A
8. G.Gyurcsán It

9. K.Mládek cs
10. T.Fíet E

A EPL
15 22 0 37b
19 15 0 34b
15 18 0 33b
17 16 0 33b
18 13 0 31b
t0 19 0 ?9b
5 20 0 25b
0 21 0 2Ib

11 9 0 20b
0 17 0 17b

MODET Z JUGOSIAYIE
Model je celobalsov{ konstrukce klasic-

ky řešdný, který nůže posloužit jako nÉ_
vrh oašin nodelářůn.

Jugoolávští noťleláři něIi nnobo plé_
aů, připravova}i soutěž ÚSoda Cupn, alo
lidskÁ hloupost, rra ktorou umírají lidi
jin jejicb plany přokazila.

Sn{rrak ťlole: líi1oš naletié se svýu node_
len na soutáži v iÚa[arsku.

\
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MOTOR: ,, MODELA COi'

Trvp 42 g
Kri[a 'Í8 g
R"p 39
Motor 3og
skupaj , 63g

C02,,9003"
APRIL 1990.

. Y .'

MILOS RALE TIC
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VNĚlší čl VNITRNI ?

lÍa soutěži pořádané 17. - 19.5.1991
v Ústí nad Crlicí json při diskuzi ned ná-
vrhy nových pravidol ketegorLe Co2 vyjá-
tlři1 přesvěděaní, že pro onezení výkoaů
nodelů by bylo na nístě zaké.zal vnějĚí
podchIazováaí nádrže běben plnění. Záto-
veň jsen navrhoval povolit podcblazová-
ní vnitřní, Při kterén jo nrídrž ochlazo-
vána vyběhnutín náplně. Reakcí by1 ele-
gantní pokus Dr. Benedoka, který bych
zde chtěl popsat.

Pomůckani byl notor Modela, váhy Dr.
Benedoka unožňující vážení bnotnosti rt{_
plně ná'drŽe, na'Lé boobiěky' ternoska se
sněsí ledu a vody a speciÉlní spray pou-
žívaný lékaři k místnínu znecitlivění.
t. Vnitřní podcblazování

Bylo použito způsobu sestávajícíbo z
opekovánd - naplnění nédrže

- vypuštění náorže přes plnící
koncovku

Vždy po naplnění byla nádrž zyáŽeaa' jed-
notlivé cykly následovaly bozprostředně
za sebou. Po jednotlivých plněnícb bylo
naměřeno /viz tabu]:ka/.

B. Vnější podcblazování vodou g ledon

Cyklus sestává''z _ plnění nidrže
- poaoření naplněné^

nádrže do lázně 0-C
Výsledky ukazujo tabulka.

C. Vnější podchlazování sprayen

}ládrž byla obstříknuta a poté naplněna.
Ihngd po prvnín napInění vóha ukázala 4 g'

l{ezi jednotlivými pokusy A' B b C byla
nédrž vždy obřÁta na pokojovou toplotu.
Tedy, oba způsoby plnění jsou rovnocenné,
i když ge to na první pohled nezdá a jc

jon věcí vkusu, zda vozit na letiště tor_
nosku ěi t<rabiěku bonbiěek navíc. Dopo_
ruěuji každénu vyzkoušet oba způsoby a
pak zvolit te pravý.

Pro mno osobně z uvedenébo ještě vy-
plynulo, že je rozdíl nozi 'jsem přeavěd_
ěen'' a ''přcsvěděiI ;sen se''.

Závěrem snad ještě totik' že poznatky
z diEkuaí o víkendu l7. - 19.5. by vy-
daly rra tlustý sborník a přosto, že ae
kvůIi aepřízni poěasí ng1étalo, Žídný
z úěastníků neIitoval.

Ing. Jan Kubica

'lJeštá stopky a jde ss Íla ton. ilonza
Kubica na goutěži v tbáarskr.r.

YEIKÁ CENA C02

Letošní první roěník tohoto soriálu
soutěží, do kterého se zapoěítávají ťlva
nejlopší výsledky ze tří soutěžír !o
náú ponalu blíží ťlo závěru. Nahradí nÁn
prakticky žebříěok sportovců a tín se
také vytvoří tři velké soutěže, kteró

P1nění Iínotnost co? /ď Poznánka
1
2
3
4
5

Lr2
214
1r6
312
4

plnění Z Ao-
vé bombiěky

Plaění Bnotncst C02 /s,/ Poznánka
1
2
3
4

5

Lr2
2rL
213
314

4

zvýšení tlakrr
v bonbiěce za-
břdtín třonín
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budcu obsazo'lánjr i zahreniči:íni závodní-
ky. Ziepší s.r úrcvoň na těc):to scutěžícil
a naváží s.: ]<ontakty s da1šíni nodeiáři.

}r'a soutěžích seríá1u by neněl chybět
sor'li-s :'lcDEL\, proda; náhrEc:í.c]r nílů
.1éle procoj stavebnic, rratoriáIu, zktát-
ka věe po čer nodeláři ''pr&hnou"' Soutě-
žo by .:e rnohly stát níston selká'ní no,Je}ó-
řů g-obchodn1ky s mcde1ářsk;ýa zbožín. z^-
rovoň bychou byti rádi' když se budou po-
dílet nEL spcnzorovÉní ce}ého seriálu eou
těž{ Vg1ká cena CC2.

Nyní k naěemu seriálu Volkrí cara' CaZ,
do ktarábo ;sou zařazany í nakety C02,
kdg nusíne upřosnit hcdnoconí.
Napřík1ad' ]'2 soutěžících s 19 nodaly. Vždy
so bers poěet souněžících jako zák1ad pro
hodnocení. Každénu soutěžícímu 8o počí-
tá nejlopší unístění s jednín nodalon,
ostatní, so škrtají, uvo}ňují nístc dalĚí-
ÍlIUr Hodnocení seriálu by}o popsáno vg
Volnón Letu 2/9L.

Malá cena Modely
Soutěž so Iétala 17. srpna na lotišti

v Podhořanech. Zúčastnilo se jí 39 soutě-
žících. Vítr foukar 3 _ 5 n/g a proto jsno
použili z pravidol I'ÁI možnogt zkrócení
naxina ze I?o na 90 s. Soutěž tím získala
na gradaci, protože se nakonec rozlétávalo
13 soutěžících, tedy jakési na1ó a velké
fináte. Nakonec se rozhodova1o nezi tře-
mi - B. Rýzas staršín, D. Friěer a K. !ÍIád-
ken, ktorý s přebleťlen zvítězil.

použít parÍektní ser'ris; k}uorý zabozpe-
ěovali pánovó Urbánok a iÍercl z Hodoly"

Na závěr pěkné cony' diplony a pu+uov-
ní pohár předala osobně paní Zdena Stu-
dniěkcvá.

Pod1e slov soutěŽících se soutěž orge_
nízá'torůn podaříla. Těšíne se na IiT. roč_
ník "Venoriál Jaroslava Studniěky".

B. Berao

20b
19b
18b
17b
16b
15b
14b
13b
12b
11 b
10b
9b
Bb
7b
6b
5b
4b
3b
2b
1b

Jedns. novinka
lutního vítěze g'

íízený nodel ve
vyrábí.

na lffil{. Létalo so na abso-
ton získal hotový radien

stavebnici, kterou Modela

PV

Memoriál Jaroslava Studničky
LétaI se souběžně s ualou c6oou Modoly.

Zúěastni}o se jej 12 soutěžících s 19 no-
dely. Soutěž pořáda1 Modelklub Kutná Hora
ve spolupráci s Modelou Březinka, která
uhradila ěástku tísíc pět set korun za Pro-
půjěení plochy letiště. Patří jin za to
náš díkl

Bodování se uskuteěnilo v klubovně na
letišti pod voťtoním Josefa Ticbého /noa-
tor pardubických nodelářů a zkušený pi
Lot/ s B. Křížen a B. Bgranen. Letová ěóst
probíhala na }etišti a noceláři rnohli po-

Pelhřinov 6 b

" 5b
Plzeň-Bory 4 b
Rakovník 3 b

" 2b
čoská Lípa 1 b

P0-2 jo naketa
ze Zábřohs'.

PrůběŽné pořadí Yelké ceny C02

iaatecoric CC2

-

1. K.M1ádek
2. D.Frič
J. B.Rýz st.
4. P.VaĚina !1.
5. P. Vešina st.
6. L.tbnuĚ
?. J.Kubica
8. J.Charvát
9. M.MinÁrik

10. J.Slanina
11. J.Zo1enka
L2. L.S1aninovÁ
13. J.Zelenka st.
14. P.čermák
15. B.Rýz nl.
l.6. J.Zápotocký
17. L.Valěík
18. L.Banzal
19. o.KBňkovský
20. J.jíusel
Maketv CO2

-

1. V.Vaněk
2. V.Benda
3. B.vřešIá'1
4. D.Dvořák
5. R.čorný
6. J.Vondra nl.

Ústí ďO.

ChocEň
Ústí n/O.

Bochyně
Praha

Batolov
Choceň
Mělník
Choceň
Mě1ník
Ústí ď0"
Cboceň
Ústí n,/O.

Batolov

Třebíě

na notor c02 I. Eorníěka
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MoDEL'911' DušANA FRIčE
!(odel vyché'zí z vývojovó řady

"sifoaů" našoho klubu. Konstruo-
val json jej po soutěži v Ústí
nad 0., kde jseu rebyl scbopen
dolóot normální lodel zpět ke
startovišti' aniž bych ho AoFoZ-
lánal. Proto jsen změnil uspořá-
dání nosníků křídla. Použil jsen
konstrukění uši. Celobalsovó se
ěasto zniěí koulenín nodelu po
oraništi. Suěrovku jsen zhotovil
spodní a výškovku se vzepětfu
Použil jsen zařízenl nl zněnu o-
táček notoru za letu' které odpo_
vídá nošin národnír pravidlůn.
\le" cslou stavbu je nutné vybrat
balsu co nejIehěí a nejpevnější.
Kříd1o
EG'Ioualsové. Coló je stavěno
klasickýn způsoben ponocí nosní-
a žebor. Potaženo je předon obar-
venýn nodellspanon' ll& ktorý je
ťtobré napsat strojen adrosu. Pou-
žírý ptotil je B 7536628, s dvěna
turbulé'tory z plastikové lopící
pásky tl. 0r2 nn.

v9P
Je stavěna běžqýB konstrukěnín
způsoben. Použitý profil je líoo_
beking.
Trup
Trup tvoří balsovó trubka stoěená
rra rybářskórn prutu l lz m l€spo
7 nn, z balsy tl. 1 m. Pilon je
z balsy tl. 4 nn' sněrovka tl.
115 n. Sněrovka je přilepena
ětyřni proužky nonofilu ka kýlov-
ce. Na deternalizátot se vyklápí
doleva.

né z pružiny do buťlíku, která tla_
éí ntdrž sněren na doraz /pos.5/.
Tatto jsou nastaveny nojnižší o-
tóěky. Jestližc je n^e'pnrrta gunič-
ka na Měek /pos.6/ a tríhlo /pos.
3/, ie nÁdrž přctlačena nr' dorez
vadení /pos.L/. To jsou naataveny
vyšĚí otÁěky.

Pohyb nádržo je přenÁšea pono-
cí trubiěek rra válac, který se
lehko otáčí na karteru.
Seřízení
Jc dosti obtížnó. Motor nusí být
nastaven tak, aby při vyššícb otáě-

MEMmlÁLU J.StqoLY'199'1gíí
NAVRHL A !ÉTAL

D FRIC
r-r'l x Úsrr'noo onltct'

nvP - tog
KRIDLO 189 86dml
vo P 3g ?-%#
CELKEM 61 g .10.9dm'

.,
DETAIL ZAKONCENI
UCHA xŘíola

0 50 100 '150 200
F:L-+---l-{ M 1,6 í-



kácb tetěl nodel skoro rovně a
při aižšícb pok letěI poloněr
kruhů o něco větší ncž při bez-
notorovén letu. Ťomuto režinrr
mi nejlépo vyhovovalo překrou-
cení křídla, ktcré je na plénku.
Trvalo ně to hodně, bodně dlou-
ho, než jsorn právě takto aodol
seřídil.
Létáaí
Neěiní zvláštní obtíže. Pro
praváky je dobré 1ét8t Ypra-
Yo-YPraYo' kvůli startu. Aby
se aebázelo jakoby přos ruku.
Při použití nechanisnt pro zně-
nu otÉěak rotoru se nechÁ !o-
de1 vyhodit e za pouoci dosti
vysokýcb otáěek /cca 2.@o
ot/nLn./ vystoupá nodel rrad
přízenaí turbulentní vrstrnr
vzducbu /za lo zŽ L5 s,/, kdc
se otáěky s^íŽí na aormálaí
letové ,/cca 1.800 ol/r'ín./.

VOP ee vzopětín nodel v
silné turbulenci trochu po-
tleěujo.

VĚee, kteří ai nodel poa-
taví, přeji pěkné cbvíle při
létání a nnobo sportovnícb
úspěcbů.

Dušen Friě
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zrŘÍznrJ PRo ztňNU oryÁčnr }roTcRU
PoMocÍ PoHrBLIvÉ HÍ'onŽn
,/kreslcno pro větší oráéky/
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ZAMYSLENI NAD SOUTEZEMI \rVC
Y letošnín roce jscn se zúěastnír tří

závodů seriálu ".ltoRLD cUP 91" - v uráar-
sku, u nás v českoslovenslnr a v Polsku
a tek si dovolín srovnávat.

Počet úěrst!íků - nejvíco Puszta, o
poznání néně Bobenia a jasně nejnóně v Pol-
sku. Aktuální ěísla aejsou důležitá.

Letovó ploche - jasně největší Puszta,
naiá Boheria, stejně velká v Polskrr a v
těsaé blízkosti něsta, ěilí nejborší.

Pořadatelé - nejlápe se o soutěžoní pos-
tarali ne Bohen'ii, o poznání hůřg na Pusz-
tě a téměř stejně v Polsku.

Poěaeí _ ae j1epší oa Bohenii, pro všecb'-
ny kategorie ideální, Puszta větrnó, ale
toplé a vzhlodon k rozloze plochy to no-
vadilo. Polcko - větroně idoální, ostatní
se létaly za n€regulérních podnínek /vítr
8 - 12 ďs, naxim.rn 120 s, 5 startů/. Přes-
tože by1a v proposicích uvaderra nedě1e je-
ko rezervní den, pořadate1é této nožaosti
nev1ružili.

Sts'rtovnó - Puszta 20 cEr' Bohenia 40
DEM, Polsko 25 USD.

Jak tedy dopadli pořadatelé jeclnotli-
výcb závodů pod1e ného, saoozřejně subjek-
tivního bodnoceÍrí?
Na poněrně "chladné" jednání zo strany po-
řa.datelů na Pusztě json byl připraven. My_
slí.n, že je způsobeao přeťlevším. jazykovou
barier . 0 to příjemnějĚí je už dnes tra-
diění kenpování v akátovém hájku u plochy,
veěerní posezení u táboráku pod1e znáného:
'vrárra k vráně sedá, rovný rovného si hlo_
dá". Letos, kdy na Pusztě chyběI větší po_
ěet účastníků z čech, proběhlo Moravsko-
Slovenské vyrovnání.
S přístupen pořadatelů na "Rrcharu Polski"
jsen byl šokován. Tolik chyb a organizaě-
rl{ch nedostatků json nezažíL už pár let.
Myslín si, že to bylo způsobono slabou pří_
Fravou závodu, z éabož vyplynula nejistota'
nerozbodnost a nakonec i neregulérnost zá-
vďu. Jak jsen již uvedl' na co něli pořa-
date1é v proposicích uveden 16z€rvní den
/aedélí/, když v sobotu byly podnínky od
rána norogulérní a nakonec se ďlóta1o
v kategoriích F1B a ELC 5 startů po 120 so-
kundách, došlo ke ztrátě něko}ika noťlelů
/Juts. Golugonov dva/. No a zóvěr byl sku-
teěně zlatýn hřeben - banket zg 'Io tisíc i'
zlotých ,/v kurzu přesně 200'- Kés/ s, na
banketu kÉvo, dort a jedena šanpus na ěty-

ři lidi.
A co Bohenia? Mys1írn, že pořadateló oc_
vedli kr"rs poctivó práco. Díky skvělénu
poěasí so ne první roěník bude jistě
d1ouho vzpomínat. V ěen budou chtít být
pořadatelé příště lepší, to už dnes jistě
ví. l{yslín, že v daných podmírrkách se jin
závod podařil. Areál seěské přehrady ná'n
všen poskytl zízamí, které ná těžko kon-
kuronta jinde. Dojíždění 20 kE na tetiště
je skutočně jen pro něktaré nepříjenná,
jinak vesněs běžaé. Na Pucharu Polski
jsen o Bohenii hovořil se Stašken Kubi-
ten a Tadeuszen Pionteken. Oběna' se vel-
ni líbila a to ve vĚecb aněrech; péěí
pořadatelů poěínaja' zázeala na Seěi 8 po-
ěagím koněe. Škoda jon, že celkovrl spo-
leěonskÁ úroveň utrpěta slabou úěastí
rra závěreěnón banketu. Možnrí by bylo pro
příště dobró ' 

posunout colou akci o den
dopředu a létat pátok, sobota. Pak by jis-.
tě více úěastníků zůstalo v sobotu večer
na banket a ngvíc naděle by pak nohla
být skutečnýn rozervnín dnen pro případ
neregulérního poěasí.

Jaronír 0rg1
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PUszŤA cUP' D0l{sOD, vAĎtnsi<o,
31.5.-3.6.1991
FlÁ /s6 soutěžících,/:

,

VYS LE DKY
4, L. Beynders
5. B. Rottevecl
6. B. Tracbez
7. Y. Dinavitius
8. F. Bichon
9. P. Roynders

10. D. Barberis

FLB /21/z
1. Á. Andrjukov
2. R. Rupport
3. S. Tedeacbi
4. L. Zotí
5. R. Peorg

FLc A3/ t

1. E. Verbickij

2. A. Roux

3. P. i{atson

4. S. Screcu

5. T. Corder

PAN CttP, nENJAMN,

F7A /54/t
1. V. Iseenko
2. Z. Czeslev
3. J. Parkor
4. R. Herzberg
5. A. Barron
6. P. Findehl
7. H. Díez
B. R. Blegojeviě
9. W. McGarvey

10. V. Stauov

nB fi1/ z

I. R. Ruppert
2. R. Peers
3. E. Cofalik
4. E. Corbaň
5. B. Einar

nc h5/z
l. R. Archer
2. c. IÍachtler
3. A. Tikhononko
if. P. llash
5. R. Baggott

B 1142
NL 1137
F 1137
su 1113
F 1103
B 1076
F 1061

SU I29O + 24O
CH \29O + Zaq
F 1290 + 121
I\ÍL L286
GB L257

SU 1320+24C,+300
+36cÉ420

F 1320+240+30O
+160+399

CB 1320+240+300
+360+385

cB 1320|240+300
+306

1320+141

JUGo$,Á]rIE' 30. 6.-1.7.1991

st 1260|240+300
PL t26cpz40p2%
UsÁ l26o+24u 42
Is 1260+135
USA 1260|132
S 1260+130
USA l26C+ 86
YU L26O+ 7O
NZ 1258
su L252

1290+240+30O
129Oi240+300
L29O+240
1290+233
L29cp'226

1320+24eÉ30o
1320+240+300
1320+24Ot300
132Or240+300
1320+240+300

1. J. Bodo H

2. L. Britor CS

3. D. Kosir W

4. F. Kerner H

5. V. Brussolo I

6. G. Stranieri I

7. J. Krasznai ií

8. D. Terlep W

9. M. Gobbo I
10. J. Urbánek cs
11. P. Findchl S
12. F. Adasotz D

13. D. Barboris F
14. P. Magdolen CS
15. M. Prigera SU

flB /36/t
1. M. Varadi E

2. s. Steúaněuk Stl

3. A. Khrebtov SU

C. Zold E
B. Sauter D

FLC /L4/ z

1. T. !,{rnfred D

2. S. Korbaň st,

3. W. Stabiszewski

4. B. Truppe A
5. J. Bzecsenyi ll

L26U240+3@
+355

126Of24Of300
+212

125O|'240+300
+204

126C+240 +300
+200

1260124C+300
+196

126Or240+3@
+194

1260+240+3@
+I94

126C*.240+3OO
+190

1260+240+274
lZ60+240+247
],,260+240+2L5
I260+240+185
126cF24cH^r6,4
1260+193
1260+187

129or240+300
+360

126U240+3@
+349

1260+24O13@
+Zj9

126O|153
L284

132O+240+300
+360+395

132O|240+3@
+360+346

PL +24Oř300
+360+252

L320+227
1105

1203
1200
1160

PAuPA CIIP' HELCIíIEnEi{' ffiLcIE'
15.-16.6.1991
PIA /1t/z

J. Vosejpka
T. Marilier
H. I\rsc

4,
E).

1.
2.
3.

CS
F
A

CE
CB
PL
SU
s

ust
D

su
AUS
GB



34

MIDsuMilERlIIcHT ŤRoPEr' TERLET' HoLAIÍDSKo
2\.-23.5. i.991

FI fi9/ t

l. J. Vosojpka
2. S. Runpp
3. P. de Boer
4. M. vaa Dijk
5. M. Fanthao
6. C. Breenan
7. L. Larson
8. S. Breeman
9. W. Colledge

10. c. van de v€n

FLB /32/z
1. B. Silz
2. R. Ruppert
3. A. Ilacken
4. B. Sautor
5, L. ZarL

AmoNc'Y cup, tgJEv sssR, 13.-16.7.1991
FLA /99/z
1. V. Poljejev
2. \. Pisanny
3. M. Kochkcrev
4. V. Ochapovsky
5. V. Gavrilko

rLB /67/ z

1." A. Burdov

2. V. Afanrsjev

3. B. Einar

4. h. Khrobtov

5. E. Gorbaň

FLe /53/l
1. A. Mukhin

2. E. Verbitskij

3. V. Strukov

4. Á. Tikhonerrko

5. v. Ťregubenko

PUCHAR Pc[,stc' GLrÍ,{tcE' PoLsKc' 15._18.B.

cs 1050
D 1014
NL 1C06
NL 1002
cts 977
B 949
s 946
B 945
cB 936
lÍL 931

D 1050+210+300
CE 1050+210+296
I{L 1050+2}O+291
D 1050+210+259
NL 1044

su L26cP'240
sU 1260+195
SU 126C,+193
SU tZ50+180
SU 1260+159

SU 1290+24O+300
+36Up.347

SU 1290+24C+3@
+36Or337

S 1290+240+300
+360+308

SU 129O124O+300
+345

SU 1290+240+3@
+341

SU 1320+2401300
+360i420+394

SU 132O+240+300
+360+42C+322

SU 1320+24Oi300
+360+400

SU 132C+24O|300
+360+379

SU 1320+Z4OrlO0
+360+336

FLA /30/ z

l. K. Stezalski
2. D. Stezalski
3. J. Vosejpka
4. M. Z}esák
5. L. Meszaros
6. ,i. Siaura
7. S. Kubit
8. L. Karpati
9. K.B. Sgrusi

10. P. Budai
11. M. Dahlin
l'2. C. Ziober
13. D. Dre.dra
14. S.G. Rodriguoz
15. J. Abad
16. J. Urbánek
17. L. Varsenyi
I8. E. Pachor
19. U. Gruneis
20. D. Kozluk

FLB /B/ z

l. D. Thorson
2. R. Cofalik
3. V. Falk
4. J. KosciaŤz
5. A. Bukin

FLC /Lz/z
1. M. Ronan
2. R. Czerwinski
3.']Í. Stebiszewski
4. A. Bakauskas
5. J. Ocbnan
6. V. Patěk

1200 + 185
1200 + 159
1200 + 163
12ee + 146
1269 + ).28
1200 + 122
126P + 121
12@ + 96
1200 + 86
12@ + 84
1200 + w
u98
1190
TIB6
1185
1160
1143
113r
1106
1103

=Y

PlJ
cs
Crq

tl
PL
PL
H
H
H
e

PL
PL
SP
SP
ne
H
A
A
SU

6@+55
6C0+ 5
504
495
480

Ď

PL
e

PL
<1t

PL
PL
FL
LIT
PL
cs

600 + 52
600+50+61
60O+5Or55
6@+35
591
547



35

POLAND GLIWICtr 28-30.06.L99rBLACK CUP
Oficiální uznání prsvidel "mlých" ka-

togorií využili pořadatolé z velni a6r1-
níňo Aaroilubu Gliuice k uspořáclání prní-
ho oficiálníbo zóvodu zaíazonébo do kalgg_
dářc FAI nr rok 1991.

Pokuc nechceme zůstat přešlapova+" tla
aístě, je třebr, abyano se už dnar sez-
nrínili s maziná^rodníni pravidly těchto ka-
tegorií a ztotožnili se s nini již od
sportovní sezony L992.
ilg = Alr FIG = Blr ELJ - CIr FlC02 ' CO2'
Zněny nejsou podla našich pravidel velké'
ale jsou.
FlE - nininóIní hnotnoat 180 g, vleěnrí
šňůre 50 n přes zatíŽaní 2 kP.
Flc - beze zněn. F1J - nininÁlní hnotnost
160 g na I ccn nototu/?/, naxinální obsab
notoru 1 ccn, doba chodu 7 s.
F1co2 - zda so diskutuje o úpravách pravi-
de1 směřujících k celkovénu snížoaí výko-
nu notorů.
U všech kategorií ? startů s naximan
120 s.

A nyní k Black cupu 1991 /28.-30.6.l.99l^/'
Na torjak se hlavní orgnni 2{tror Stašek
Kubit postaral po atránce organizaění, by-
la úěest slabá. Na ceny získal od sponzo-
rů 615 nil. zlotých, což je téněř 20 tig.
Kěc.

startovné /1o usD bylo už při prezentaci
sníženo cca n3 1oo Kěs/ a vysoké náklady
n'g vlastní úěast ,/ubytování a stravová'ní/'
Za tictí - téněř 30 přihlášeýcb úěastní-

vÝsLEDKY
I1B:

1. Jaronír 0ro1 nl.
2. Jeronír orel st.
3. Eenryk SzoPnievski

FICO?:

1. Witold Stabiszerski
2. Tojciacb Wojtkoriak
3. Cezary Galinski

ků ze SSS3. se nedostalo zřajně přer
branici.
Je to shrnutí zkušeností pro organizo-
vání dalších ročníků Bleck cupu.

Vítězové jednotlivých kategorií ob-
držali skutoěný Black cuP - Cerqý po_

háro perfektní, ténář 50 cn vysokou
práci- z kusu černóbo uh1í. V průběnu
óe]'ého závodu vlád1a skuteěně velni
příjonná atnosféra a tak ani ch1s'dné
á vttrné počaeí po přechodu fronty ni-
konu náladu' nepokazilo. Voěerní bankot
ji jeĚtě vylepšil a tak se v neděli rá'
no konala "odveta' - 3 starty na 90 sa-
kund. I zd'e se 'vá1ě11o" o cony. Jaště
d1oubo po skoněení "odvoty" jsne stáli
ve skupirrkách a diskutova}i.

Zv1áštní kapitolou soutěža pak tvo-
řila kategorie sanokřído1. Zdé' sa, Ža

docbází k rgnesanci této kategorie a
to nejen v Evropě. V dubnu proběbla ko-

"u"poňdu''ční 
soutěŽ za ič,asti závodní_

tů z porska' sssR' SiiN, Vo1ká Británia.

"bez borliěek", pohotově zařadil tuto

Jaromír Orel

78
67r
591

634
529
560

P
P
D

P
P
P

795
784
766

840
814
75L

Ílc

cs
P

P
P
P

FlG:

1. Stanislav Kubit
2. Jacek Zurovski
3. Jerůe IÍgroan

F1A^ - sanokřídla:

1. Stanis1av K'ůbit
2. Jozcf PolcbloPek
3. Stanislav Guzik
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MAJSTROYSTYA SLOVENSKA
Mejstrovstva S1ovenska ve volnén letu katsgorií nu' F1B a FlC se uskuteěnilo 24.8rpna 1991 na letišti Boíkovpa u Luěence. Mistřovství sá 1étaio za krósných leinícbpodnínek - jasno, teplota 29oc, vítr C - 3 n/a.

ELÁ,/43 soutěžícíctr/:
1. L. Eitor
?" P. lh.gdolon
3. J. Knor
4. u. Eučko
5n M. šuchtár
6. J. Voldán
7. J. Augustýn
8. I. Egzák
9. V. Zirna

10. L. Kornan
11. L. Ďuroch
L?-o K. Ťupek
1-1" M" i/1ha
14. B. Bohuš
L5. Z. Dr1ík
16. Š. fiubort
L7. u" }Áinárik st.
]-B. J. B}ažek
l9. L. Varsányi
20. P. Pužíěke

Lučenec L26o+49
Partizángka L26o+42
!.dertin 126o+.27
Piašřany L25L
Martin L24i
Hranicc 1243
lÍartin I24o
Fartizánske 1206
Hranico 1200
Bratislave 1194
Holíě 1188
Dubnica LL7?
L. Mikuláš 1}67
Košice 1165
Poprad 1153
Luěenoc 1138
Prsšov ů.24
Pg'rtizánske ul7
Maáarsko 1093
L. Miku1áš r09o

FLB /7/ t

I. J. Sobinovský
2.F.ndó
3. J. PetráĚ
4. J. Petráš Ing.
5. F. Jaššo st.
6. F. Jaššo n1.
7. L. Ďurecb

FLC /3/z
1. R. Andoga
2. P. IGpusta
3. Á. Miškeje

Sp. Nová Ves L267
Partizánske 1265
Partizánske 1260
PartizÁnske 1185
Partizánske 1171
Partizáaske 996
Holíč 925

Huuenné 1260
Šahy 1140
Partizánske 555

slovo z^vĚnEM
Využí.vdo těchto pár volných řádků k tomrr, abycb vám sdě1ir pár irrforrnecí. FřadovĚíg

ag cnlcJlrván za to, ža časopis vychází o trochu později než jsan ve druhérn čícle í!,zero_
val. Byl json pracovoě netolik zaneprá'zdněn, že jsen to prostě dříve nenohI stíhnout.
Ostatně tyto problóny ná Y souěasnó dobó asi většina z Dás. DáIo jsen chtěi., aby v ěa-
sopiou byly pokud urožno všcchny aktuální rnateriÁly z vrcholqých rspublikových soutěžÍ
vo volnóm Ietu, Eřaťtgvšírn díky píIn1ýn a epoIeb}ivýn přispivatolrlm ge to podařilo"

DE'lší'' ětvrté, ěíslo vyjdo v závěru letoěního roku. Žaaag všecbr4; modeláře, přátolo
i nepřéte]'e volrlBho letul abJ neváhali a přispěli vším, co považuií ze dobré sdělit i
ostatnín moce1ářůn. Rád vĚe otisknu. Příspěvky bycb potřoboval nejpozději do 20. listo-
padu t.r. Přcden děk'"lji za pochopcní. , 1 1

l/^ l/rr',r^,5,

tílETALURGI c KÝ TEcHNI cKooBc HoD Ni
sERV I S

PoDĚBRADoVA ?2, 537 o1 cHRUDIM

ZAJISTI A DODA
METAIURGICKÉ vÝRoBKY oD A Do z


