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Snrěrnice pro činnost v roco 1992

širgi repleaentační družstvo ČspR

Pořá3ek cělá přáte1o
Profily llinduer, L:-adnsr ÍjH/
Skúsenosti s konpozity
llocel větroně "L 4'
Modol FlA |'6'' 

' dovrítý r.a M5 91

Model F1E

Závislost onergio gumového svazku
rra okolní teplotě,/dle VOL LIBP8/
Modol FlB V. FooEorova

l,[odol F1c "VIÍITEEIN" K. Phaira

ilrízed1o "Challo nge r.''

Létejto Ct-r,

Něko1ik pozná.mek

Putovní pohár Ústeekoorlicka

Menoriál Jiřího Snoly
Pohár Ústockoorlicka - výslodky
Dárek pod strorroěek
Rakouský model C0,
Velká. cerra C0,
ccz EUno - TF,oPITY

Jak to dělri Dr. Gyiirgy Benedok

Soutóžní nodel kat. C0, "clrRčEK"
Mode1ářsk6 zážítky Bohouěe loímy
1. Mistrovství Moravy a Slezska
Menoriál "voRcs JENI.|

Výslodky WOBLD cuP 91

"Hranická novonoění 1iga A1''

Poznánka

Slovo závěran

PňťšrÍ čÍsr.o vYJDE v BňEzNu 1992

MZ

J. Urbánek

J. Urbángk

J. Urbánek

Ing.I. řiořo jší
J. Ur'bánek

S. Kubít
Ing. T. Trégor

l]. (1íma

P. !{otalík
Ing. T. Tróger

Ing. J. í'ubica
rng. J. Trefný
THERMT76EI{SE

PIÁIůB00K
A. Schandel

vFJ.rE lrtUcHT IGÁNT

P. Va'Ěina

W. Ilrech
/L,'IaLčí*/
P. Vaširra

P. Vašina

Dr.0. Benedek

G. Schuster

P. VaĚina

P. Vašina
Dt. O. Bsnedek
/L, ,[aLě,ík/

S. Doležal
B. I(lína
J. Orsl
Ing.ř. Bútor

Tng. J.Vosejpka

Ing. r.Eořejší
líilan Zlesák

Jaroslav Urbánok
V lipiaÁch B00
i30 C3 Pardubice

Ing. Ivan llořejší
Nad př.ehradou 11
32L 02 Plzeá
rng. rvan Tréger
Fartizánov 1
c31 cl L. ]/iku14š

Bohunil Klíma
Lipová 1503
286 01 čás}rv
Pavel Motalík
Táboritů 607
391 02 Saz. Ústí
Ing. Jan Kubica
ostružinová 11
1C6 CO Praha 10

In6. Josef Trefný
FER'oX - vťtl
Ústecká 30
4o5 30 Děčín 5
Pgtr Vašíaa
Eeranova 1245
562 06 Ústí nad O.

Lubonír Va1ěík
Dukla 318
552 oo Ústí aad o.
Stanislav Doležal
Arbesova 4745
430 01 Chonuiov

.Tarcmír ore1
Novovegká 170
5e6 A l(unovico

Ing. úudovít Bitor
Jilennickébo 48
984 01 Luědnec
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ČrSKoMoRAVsrcÝ MoDr _ÁŘsrÝ SVAZ
INFoRMACE z ČtNNosTl

čmlos je nestátnírn obóansk1fu sdružo-
nín.

Klub s právní subjektivitou mó nejrré-
ně 3 ělony, z nícbž alospoň joden nusí
být starší 18 lot.

Pojištění organizaca /Čayos/ je za-
placeno do konce prvního ětvrtletí 1992.
Pojištění nemovitostí ja zá1ežitostí
každého k}ubu.

čmaos nrí jodnoho placoného pracovní-
ka, kterým je pan Miroslav Navrátil. A-
drosa je: čuuos, U Perganenky 3' 1?o 0o
Praha 7r tolofon OZ/aO 26 04.
čísto úětu je 54 93:. _ o11/olco u Ko-
nerění barky Prahe 1.

Aparát sTsč ná 32 zaněstnaaců ,/1i-
stopad I99L/.

K 31.12.1991 bude ukoněeno předání
najotku bývalýcb 0V Svazarmu jednotli-
výn základním organizacín ěi klubůn a
tín koněí práci delinitaění komise na
okregoch. Nemovitý najetek bývalého
Svazarmu přechází do STSč. Na okrese
jej bude spravovat "správce'. Výnos z
tohoto majetlnr pokryje jeho plat a
zbytek v;!_nosu búdo převoden na STŠč 

'které jej rozdě}í jednotlivýn svazům.

čoskomoravský klub leteckých node1ářů
se sošel ns své pravidolné podzinní
scbůzi 16. listopadu 1991. Z projadná-
vaných bodů vyjínán předevšín ty, kte-
ré se dotýkají volného 1etu.

čmoeu vypracoval "Sněrnici pro ěi'n-
nost v roce 1992" /výtah je uveden na
jiném míslé/.

falcadář soutěží pro rok 1992 bude

"o"""iáo'kruuůn 
v lodnu 1992 a mě} by

vyjít jako příloha ěasopisu Modolář č.].
L992. Kluby nedodržely ve znaěné nníře
termín pro zas1ání soutěží do kalendáře
a tín zhoršily podmírrky pro jeho zpraco-
vání.

Termíny Mistrovství čn:

Dotace na ěinnost sTs poskytuje iíini-
sterstvo školství, mládože a tělovýcho-
vy čR.

Frozidium srsč čn usiluje o přiznání
podílů na zisku podniku Sazka vo výši
3í od příštího roku.

čIonské příspěvky uhradí klub za vše-
chny své č1ony hronadně složenkou na ú-
čet čm'toS /s+ slt-o11,/01oo KB Praha ]',/

dseda klu-
bu známky; pro nové ě1eny znánk;r a prů-
kazy ČMMoS ,/potřobný poěet novýcb prů-
kazů je nutné vyznaěit na zadní straně
poukázky - ''zpráva pro příjonc€"/.

členská znánka se lepí na zadní stra-
nu průkazu. Výše příspěvku jo /stejně
jako v roce 1991,/s

40r_ Kěa pro vyděleěně činné
20r- Kěs pro navyděloěně činné

roor- rěs pro individuáIní člony čmnos

Od roku 1992 je možné individuální
členství v čmuos ,/bez ěIonství v někte_
rám k1ubu/ pro osoby starší 15 Iet.

JU

Čyt KLeM
5.9. S}anÍ
- Al, FlÁ junioři
7,3./?/ Eranice na Moravě
_ A1, B1 junioři, senioři
5. - 7.6. Mladá Boleslav

š /přístupné
pro žáky narozané mezi 1.9.L977 a
3L.8.1982/
]ťa zátcladě rozbodnutí ČSuos so zjedno-

dušujo klasifikaění stupnice rozhodčích.

I. Okruh - ''rozhoděí _ IektoÍi" /řídí---csil6s7
_ člonové subkonisí FAI ,/rrrg. I. Hořejšír/
- mgzinárodní rozhoděí
_ rozhodčí dologovaní národními aerokluby

/Íng. O. Pavlík', A. Tvarůžka' V. Fuxa,
J. Urbánek,/
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- všichni doposud vyĚko1aní sportovní
kornisaři a bodovači se zďazují do té_
to skupiny

- souěasné průkazy jsou platné ťlo 3l.12.
L992

Přípravou školení rozhocčích byť pově_
řen J. Vosáhlo a uskutoění se v 1. a IV.
ětvrtletí L992. Zájenci o školení so při-
hlásí hronadně za cel-ý k1ub u M. Navráti-

Trenéří jednotIivýcb kategorií:
Antonín 1Varůžka' Eeverní 1III,/512' ].41 00
Praha 4

Eglgggflgi H, 43, 41, B1, P30, coz, P3,
H hal., M nin., FID

Jaroslav Urbángš. V lipinóch 8c0. 530 0J
P_grdubice, tel. O4O/r45 972 /dantt/

040/293 kl. 6702 /do ptáce/
\g!ggg:iu: !-1,4, B, c, E

Výši vkladů urěuje pořadateI v propozi-
cícb pro všechny věkové katogorio a druh
soutěže. Pro ngěIony ÚuNos jo vkIad zpr:a-
vidla dvojnásobný.

Dokladen úěastníka soutěží je průkaz
čmros /nebo OP u neč}enťl/ a pořolóní pro
provoz RC soupravy /u soutěží rlC node}ů,/.
Pro rok 1992 je možné použít rra modeIech
původní 1icenci, vyžadujo to však přodlo_
žit kroně průkazu čruros i starý licenění
průkaz.

čsuos schvÁli1 na
ního družstva čSFtt v

Kateeorie FM:

-

Bučko M., Blažok J. ' Hořejší I., Chlupáě
L., Kos K. , }Áagdolen P. ' Motalík P. , Vo-
sojpka J.
Náhradníci: Ilavelka Z., Dvořák P.

Katosorie FIB:

-

Jor R. ' Kolriř L. , Kuboš V. B1. , Kuboš V.
st., Radó F., Sobinovský J.
Nábradník: šinerda A.

Katecorie-FLCr
Doležel J. , Houěek K" , Kaiser J., Iiapus-
ta P. ' Michálak J. ' Patěk V.

].a. 0 ton, zda se školení bude organi-
zovat podle odborností ,/kategoríí/ ne-
bo podle bydl_iště rozhoděích /re1ioníL-
aé/ rozhodne poěet přihlášek.

č:ornou konstatovaI ponrěroě na1ý z6-
jenr sportovců o zařazaní do "Žebříčkr"r
sportovců 199l".
Ltzívěrka byla }5. 11.]'99I.

Jodnot1iví zájemci o zařazeaí do !g
bříělql za rok 1992 zařrlou 3 nejlepší vý-
kony, případně další vj&ony, na adresu
příslušného trenéra do 15.11.1992. Zapo-
ěítávají se výkorry dosažené na soutěžích
uveťlených v kalendáři soutěží čn a sn
pro rok i992. Je nutné uvést: jnéno' no-
vou licanci, ěís1o soutěže, věkovou ka-
tegorii a u kategorií FM, B, C přepoěot
ns. L260 sek. Výkony do žebříšku 1za zpta-
covat jako kolektivní.

Věková kategorie:
žé"cí _ rok narození 1978 a uladší
junioři - rok nar. 1974 až, L97'I věotně
senioři - rok nar. 1ýl3 a dříve

Pořadatel soutěžg zaš1e výs1edkovou
listinu všgn zúěastněnýu klubůn, čnnuos
a trenérůrn vždy po jednorn kuge.

JU

sMĚRNlcE PRo ČlNNosT V RocE 1997

Šlnší nepnEzENTAČNí DRUŽsrvo Čsrn
svén zasoclání 26. října 1991 nóvrb na s1ožení širšího reprezantaě-
kategoriích volných modelů pro rok L992.

Náhradník: Pátek č.
Katesorio FID:

-

Brandejs K., Jiráský J. ' Kalina J., Ry-
becký K., salek L., Wa1ok V.

Katoeorie FIE:

-

Blažék Jiří' Crba I., !úach J., llravec M.,
Musil B., Tlégor I., Uhrín J., Valaštiak
M.
Náhradník: Doupovec F.

Ing. Ivan Hořejsí



PoŘÁDEK DĚLÁ pŘÁrrtE
Nenohu si odpustit

trošku nentorování. Pro-
tín proto většinu po-
řádkunilovných node1ářů,
neětěte dál. Pro vás to
není nic nového.

Nová organizace čmaos
ná nininun placeqých 'e-
parátníků" - jednoho, M.
Navrátile. První stupeň
organizace tvoří dobro-
volní /volaní/ funkcio-
náři - oředsednictvo
čuuos a odbornó "kluby".
Druhým stupněn jsou již
samotné k}uby. Na akti-
vitě a zodpovědnosti-'
jajicb fúrrkcionářů závisí kvalita komuni-
kace a přonosu infornací nozi oběna stup-
ni. Je to tedy bez placeqýcb "nodelářů''
na okrege a kraji nnohem nÁroěaější, ale
tak jsme to cbtěli. Nikdo nárr do toho ne-
mluví, ale nikdo nán také neponůže. Pro

,/Podlo; St. Kubit - ''Sekrgty modeli szybowców ltlasy FM,/

ilobré fungovríní našeho nodelářského sva-
zu nusí dodržovat k1uby určité hlavní zá-
sady:

- zaplatit ě1enské příspěvky v požadované
výši do 31.3.1992;

- nablásit soutěžo pořádané v roco 1993
do 5. 9.1992i

_ zaslat výkony do žebříčkrr sportovců do
15.11. rgg2;

- nepřipustii start noělenů na Mistrov-
ství čR.

v průběhu roku json se setkal B po-
rušováníni těchto zásaťt a s *karnaródskou"

pomocí a ohledy při jejich obcházoní.
Myslín, že bychon přes zinu něli zapra-
govat nejen na svých urodelech, ale i
na svém vztahu r člotoS. Přinssc to vět-
ší pohodu do naší "bafuňářské" ěínnosti
i ťlo "poIetování" na soutěžích.

Jaroslav Urbánek
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SKÚsENosTl S KoIYPcZlTY/ tns.lvan Tréger/
TorznÁ skriňa krídla

Na jej zhotovonío je najvhodnejšia ke-
vlarová, resP. uhlíková tkanina. Skelná

výhodné dynamické vlastnosti ako kevlar
resp. uhlík.

V našich podnienkach je vhodný kevlar,
ktorý ponúkajú nodelári zg ZSS|R o ploš_
noj hmotnosti okolo 1og/m'. Na nornáIne
krídlo staěí jedna vrstva s, u zvlášl rre_
náhaných krídel m6žeme použit na stred-
nú ěas[ kríclla dve vrstvy. Tkaninu vždy
orientujeme pod, uhlom 45o vzhladon lo
nábežnej hrane krídla. Kevlar režgme na
rovnej.doske, na ktoroj náne nakreslenú
siot ěiar orientovanú iod uhlorr 45o, aby.
sme mohii neustále kontrolovaf, orientá-
ciu vléJcien pri rezaní. Mj'esta rozov
prelepíno úzkou kvalitnou lepiacou pás-
kou, a potom kevlar s výhodou režeme
podla. kovového pravítka žiletkou do ho-
blíku Narex, ktorú upevníme do vhodného
držadla. Po každon roze kus žiletky od-
lornímo, pretože sa dosd rýcblo zatupuje.

v tvaro písrrrena 'v' _ u dreva alebo aj
inábo nateriálu. V prípade zhotovovania
kopyta z dteva jo nutné naI dokonale
vyschnuté a vyzreté drovo, pretože inak
sa kopyto bude krútiT. Jodnoduché kopy-
to sa cá zhotoviT aj z ponového poly--
styrénu' kedy je jadro poleponé už vo-
pred vytvroenými lar,inátovými doskami
hr. 0r, - Or7 utm, a na vrchol je nalo-
pený rovný oceÍový drót vhodnéňo prie-
rn€ÍU. Procbod ngdzi ocelovým drótorn a
doskani je zatrrelený do roviny a poton
jenne prebrúsený. Vrcholový uhol sa vo-
1í v rozmezt 30 - 60', podÍa toho, aké
zakrivonie má na nábežnej ěasti profil,
ktorý chceme použit. Presné dodržanie
polomoru náuežnej hrarqr je dosf d61eži-
té. Oba druby kopýt sú na obr. 1 a
obr. 2. Boěné strany kopyta nusia byd
dostatoěne dlhér abJ bolo za ěo prile_
pit PE-foliu pri vákuovaní. takisto a-
lo jeho aíixa_ nusí uyř viičůia ako je
požadovaný rozner torzrre j skliiie.

Pri nasycovaní kevlanr postupujeme oPa_
trno, ne}CoÍko kev}ar má miňoriadnú rrasiá-
kavosf,. Cíbvykle staěí voli{ ponor vá^b ne-
dzi tkaninou a živicou 1:1. Nasycujene na
ťloske potiahnutoj FE-fóliou. Po naiytuní
povrchu odstránine po obvodo zvyšky tepia-
cej pásky, opái pokryjene PE_fóliou a o-
režene s prídavkom asi 5 nn po obvode.
Celok položíne opatrne na kopyto a po o_
krajoch upevníne lepiacou páskou proti
posunu. Kv61i 1epšiomu a rovnomornojšio_
mu odsávaniu vzduchu na povrch pcložíne
kus priedyšné[o papiera /rvpt. starý hru-
bý Modo}span/ t a celok uzavriene zvrchu
hrubšou pE_fóIiou, ktorú po obvode oble-
píne Iepiacou páokou, pričon inštalujeme
aj badicu na odvod vzduchu. Vákuujeme as-
poň e - ].O hodín podla použitej žívice
/obt. 3/. Po úplnon zatvrdnutí sa polo-
tovar torznej skrine trochu torzne skrú-
ti, ěo je spósobené nerovnonern;ým uk1a-

kový nosník.
Pracnejšie, a1o presnejšio jo zhotove-

nie torznej skrine na kopyte v tvare pro-
filu' ktorý požadujene. Najideálnejšio je
nat kovové kopyto' na nodelárske úěely
plne vyhovuja aj laninátové. Najprv si
pripravíne vhodnú dogku /slo'čí aj kvaIit_
ná dobre vysušená balsa,/, 2 - 3 cm šir-
šiu a aspoň 5 _ B cn d1hšiu ako sú poža-
dované rozmery *orznej skrine. Na jednu
gtranu nalepíme epoxydon rovný oceIový
drót vhodného priamoru a po zatvrdnutí
opracujene do presného tvaru profilul Pri-
ěon ocel. drót nán slúži vlastne ako vo-
dítko. Tvar kontrolujeme presnou šablóaou,
v ušiach jo potrebné si zhotovil aspoň 3
šablóny - dvg rra okraj a jodnu do stredu.
Vybrúsoý povrcb dókladne pretrrelíme ' na-
lakujeme a vyhladíne_. Kopyto ná nat pToa-
qý tvar profilu aspoň do toj šírky, kam
zasahuje na hotovon krídla torzná skriňa1
zvyšok je len ouaÍžnitového tvaru. Pri
zhotovcvaní kopyta si treba tiež uvedonif,
že aá byř tenšie o brúbku urateriálu, z
ktorého plánujeme zhotovil torznú skriňu,
obvykle o 0;2 _ 0'3 nn z oboch strán
/obr. 4/. Po dokoněoní,kopyto naseparuje-
ne a olaminujeme niokolkými vrstvami skol-
nej tkaniny' na zaěiatok dávame tenšiu
tak, aby vrstva laninátu bo}a hrubá asi
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TENKOU TA

A5_T KALoNoVÁ rÓltA o,;4 - o1Ó
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1r5 - 2 nm. Po zatvrdnutí živice odstrá_
nine dreverr;ý rrodel a takto vzniknutú no_
gatívnu larrinatovú fornu očistíne a zno-
vu na.s€parujene. Na samotné zhotovgnie
larninátového kopyta je vhodná zalievacia
živioa ' ts 22oo, postačí, ale aj božne do-
stupná E l2oo, do ktorej pricávano nastri-
hané 3 - 5 nn dlhé kusy sklenenébo rovin_
gu. Po zaliatí do pripravenej negatívnej_
lá.niiuítovej ťorny nÓžone do živice v}ožit
kusy ocelového drótu, čín sa forna sp€v-
ní a je aj tepelne vodivojši& - v prípa-
de, že ju budena používaf, na vhodnejšie
tepelné spracovanie živice' resp. prid'á-
vane do živice hliníkový alobo iný kovo-
výil prášok, čím sa kopyto pri tepeInon
spracovaní rovnonorne pr'ehriova a nede-
formuje sa. Po vytvrdnutí živico oclia-
tok oěistíno a preleštíne. Je výhodné
zhotovil kopyto ako konplet pre oba stro-
dy, resp. uši krídIa. UÍahěí nán to prá..
cu pri la^ninovginí /obr. 5/. Ng rovnej
doske nedzi obe ěasti zalejene epox5rdon
oceÍovú aIebo inú kovovú trubku vhodné-
priemeru, ktorú po zatvrdnutí živice
prevítano otvorrri o prieners 1r5 - 2 mn,
vzdialon;funi od seba i - 10 cn. Trubka je
oproti kópytu dIhšia o 10 - 15 cm, na ňu

Na takto pripravené kopyto sa oplati
si zhotovid aj protikrrs /ep'áÍ ahisi nega-
tívnu fotrru/, ktoré nám ulahěuje nanipu-

astralonovú tótiu uložírng nasýtené vrstvy
tkaniny a znovu prekryjene astralonovou

ta. Všetko potom uzavrigne vo'vákuovacom
vroci zvaronon z hrubšej pB_fót'ie, z kto-
rého potom vyěerpáme vzduch a vákuujome
až do vytvrdnutia živico /obt- 6/. Polom
odstránine z povrchu škrupiny astralono-
vú tóriu a okraje začistíÍ!.e.

La-urinovanie torzných skriní na takto
pripravonom kopyte je pohodlnejšio ako
v prípade V-kopyta. Nasýtenú tkanínu o-
bojstranue potiahnutú tenkou soparačnou

rótiou pomocou negatívnoj protiformy ne_
sadírne na kopyto - najlopšie spoloěne
obidve stredné ěastí, respektive uši'
obrnotáme tenkou pevnou páskou, vložímo
do vreca a vákujome / obr. 7/, \'hod'nou
páskou rra obmotávanio nóžo byT aj nrut-
ši'a lrylarová folia' o hrúbke 0'03 - 0'c5
nm. Vákuovacie vreco zhotovíno vloženín
okrajov hrubše; PE-folio modzi dva dlhé

"ouoé 
plocby a zvaríme plameňon svicčky.

V prípado , že zbol,ovujone torznú
skriňu na takornto type kopyta, jo mož_
né zhotoviI ju aj z uhlíkovej tkaniny.
Ta-káto vychádza tuhšia ako kevlarová,
takže na kríd1o móže by[ užšia. Na V-ko-
pyte je zhotovenie takejto torznoj-ckri-
ná 

'ruřr,oa''é, 
nakoíko uhlíková skriňa je

podstatne tvrdšia ako kovlarová a v prí-
pade jej nalopenia na krídlo by vznik}o
trvalé pnutio, ěo by v konečnorn dósledku
noh1o viesl a$ ku deforr.ácii krídla. Na
tat<uto torznú skriňu js potrebná tonšia
uhlíková tkanina, ktorá má v oboch sme-
roch rovnako silné vlákna. Plošná hmgt_
nosl b.y nala by[ okolo lCC - LZO g/m'.
Kedže je dcsř ležké podobnú tkaninu zo-
hneř, je možné ju nahradit dvoma vrstva-
mi orientovanej uh}íkovoj tkaniny hrúb-
ky O,€ - cr1 nrn, ktorú je možaé získa.t
od modelárov zo zSsR. Polotovar sa zho-

vopred nakrosleného roznerového rozloŽe-
nia' je na povrchlpoložená tenká riodka

uíatrěuje terrká sklgnoná tkanina. Pokial
sa nán zdá, že jo živica priveía, n6žo
sa použiT systén odsávania vo vákuu, kto-
rý bol popísaný v rninu}ej ěasti - z tDo-
j{ofilu a starej bavlnenej handry. Po
odsatí probytočnoj živice stiahneme o_
patrno tenkú sklanú tkaninu a po oboj-
it"*noom prekrytí tgrrkou separaěnou fó-
1iou okrajo orežene a vložíno medzi ko-

1arovú foliu, ktorú Iepíme vždy pokovonou
stranou. oplatí sa z toho dóvodu, žo sa
na hotovom krídle sa takóto torzná skri_
ňa vplyvom slnečného Žiarenia znaěno pro-
hriova.

/ dot<oněení příště ,/
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MoDEL VĚTRoNĚ F1A 'L 4',
{odel L 4 jo poslední tyP z mé řady no-

delů s paterjn:r lone:aín vzepětí kříde1-ne-
zi node1áři již dobře znír.ý a všeobecně
zvaý "lopata'. Proě, to nevínr. Ještě pro.
zvědavce, proě pa'tero lomgní. Prostě pio-
to, že dvojité či trojíté lonení je všoo-
becně považováno za výbodnější než jodno-
duché. Tak proč by nenoblo být pateré 1o-
noní, které oe nejvíce blíží eliptickénu,
ještě tepší. Fakten je, ža od té doby co
létám s těnito modeIy, se ni přece jónom
víc ťlaří oproti minulýn letůn. Například
v roce 198? jsem na Přeboru čSB zvítězil
a v roco 1989 byl druhý. ZvJ;ááÍ tonto po-
slední model vJrnikal dobr1ý:mi letovýni
vlastnostni i výkonností a_.doslova mi vy_
létal 2. místo rra Přeboru čsB. Bohužer ni
v loňskérr roco uIétl spolu s další'Ti dvě-
na jebo předcbůdci. od tá doby se ,'trá-
pín'' s jedinýu nejstarším, ktorý je nrí_
chylný na ''šturclor", kterou však ,,předvá_
dí" pouze na rr,ajdůležítějších soutěžích.

Ke stavbě. Profil křídla je ve spodu
B 6356, vrchní část je upravený B 6356 -
nírně zvětšená tlouštka v zadní ěásti pro-
t'ílu. Rozteěo žeber v centroplánu je lE
- 3C nn, v uších všuťlc 35 nn.
Křídlo jsen so snažil uděIat tak, aby
na spod}u bylo tak hlariké l abY si na něn
moucba zlonila nohu a vrchní ěást byla

ny orientovanými rovnoběžně s osou křídla.
U centroplánu je v déIce 250 nm zgsÍlena
ještě jednou vrstvou. K la.ninování použí-
ván Epoxy 1200. Protože v době, kdy jsem
stavěl rrr'-'ídlo' sc mi porouchal komprosor,
musel jsem zvolit trochu odlišný způsob
výroby laninátového povrchu. Skelnou tka-
ninu jsen na balzovém přířezu prosytil
o něco víc Epoxy 12oo ,/asi o 5ď"/ a po
položení astraIonu jsen dokonale vymaěkal
všechny bubliny. Vše jsen pak nechal vol-
ně ležet bez jakétrokolív zatéžování. Vý_
sledný povrch byl parfektní. Astralon od-
stranuji nejméně Po 7 dnoch tv::dnutí. Při
dřívějšílo odstranění povrcb časogl zlrácí
}esk a není tak hIadký. Vrcbní strana tor_
zní skříně a vrchní ěást otitokovky je dě-
lána obdobrr;in způsoben s tím rozdílom, že
Epoxy odstranín co možnÉ. nejvíce a nepři-
k1ádén astralon. Konco obou ěástí kon-
strukění odtokovky jsou zbroušony do os-
tra. Vytvtzení prcrvádín na vydutén kopy-

tu z pol3nstyrónu.

Uhlíkový nosník o průřezu 7x5 u koře-
ne a 2x5 ve střeťlní části křídla je dě-
lán dosti jodnoduchým způsoben. Zhotovín
si ba1zovou fornu odpovídajícíbo průřezu
sbora otevřonou. Do ní pak uklrídánr uhlí-
ková vlákne prosycená Epoxyden' jejic}rž
délka je odstupňová'na průřezon nosníku.
Po vytvrdnutí balzovou formu odhobluji a
obrousín. Nosník je však asi zbyteěně
nasivní. U středního dílu je použit nís-
to uhlíkováho nosníkrr smrkový a u kraj-
ního dílu baIzový. Ke spojení centroplá-
nu s druhým dílon používóm spoje z pře_
k}ižky lr5 nn, druhý dí1 s třetín jsou
přilepeny na tupo. VĚe stavím na polysty;
renové ťorně ve tvaru spodní části profi-
Iu. Nejprve nalepuji spodní ba}zový pří-
íaz a' to tak, že přiložín provizorně i
vrchní ěást torzní skříně s vrcbní části
odtokovky, kterou podIožín PE foliil abJ
nepřilepila. Poton přiložín polystyrono-
vý b1ok s vyříznutín ve tvaru vrchní ěás-
ti profilu a částeěně vše zat'ížím. Polé
zkontroluji správnost osazgní přířezů a
po případ.uén |orovnání zatížín asi L5 až
25 kg na 8 dn'. ZatéŽování provádín rrati-
csni M 24, které jsou složeny těsně k so-
bě ve dvou až ětyřecb vrstvácb.. Obdobnýru
způooben na}epínr pak i vrcbeí ěást torzní
skříně odtokovky. Mazi obě části odtokov-
ky vkládán uhlíkovou tkanirru zdvojonou
v déloe 250 nn u eentroplá'nu. Po sleponí
zbrousín přodní hran3r přířozů a přiIepín
nÁběžku. Tu pak pomocí překližkové šablo-
ay zbrousín do požadovanébo tvaru. Zbytek
potahu vrcbní ěásti je ze silného a u
posledního dílu ze slabého Moilellspanu
lakovaného 1r řídkýn napínacíE le-ken. Os-
tatní nátěry joou zaponon z důvodu nenňího
pnutí.
Ke křídlu ještě zkušonost - rr € ťl o p o -r u č u j i zmenšovat vzepětí především
poslední ěásti ucba.

Ilup je zcela běžné koncepce s háčken
v}astní kongtrrrkce, který v principu jiŽ
používrí.n 20 let. Myslín' si však, ža již
byIo popsáno mnobo t1ryů různýcb báěků, ze
kterých si lze dobřc vybrat. Dále je dob-
ró se podívat např. na trup a nochanisny
Zd. Have1ky ve vL ě. ?.

VCP s profiloru s rovnou spodní stranou
též novyboěuje z béždé koacepce.

Bohumil Klíma
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zNlSLosT ENERGIE GUMoVÉtto SVAZKU

NA orcolNí rrplorĚ
(Vol Libre ;Fred Pierce:Rubber
anbienL temperaLure. )

enerfly sLorage versus

Při létání v chladnén počasí nůžeme bÝt překvapení zLrátou
výkonu qlumy. AuLor ělánku Provedl séri i něření ke zj íšLění
závislosLi energie akunulované v guně na teploLě prosLředí pro FAI
Tan,EAI Gray,Chanpion Gray a Pirelli.Guna Pirelli byla LesLována
již před někol ika lety, kdy byla ještě dostuPná.

K něření akumulované energie bylo použiLo naLahovánÍ
svazku, kLeré je velni podobné naláěenÍ , ale něření je Přesnější.

Svazky Pro LesLování byl-y ne jprve zabětrnut,y.Pisatel považuje
natáčení Pro zablhání 2a nebezpečné, ProLože nůže vyvolat naPěťové
koncenLrace a Poškození, a svazek je poLon náchylnější k
PrasknuLí . Naproti tomu naLahování je snadnějši a Přesnější, a
jediné možné Poškození j e nářrodná trhl i nka v uzl u nebo
PozorovaLelné vadě gumy. Svazek, kLerý nebyl optinálně zaběřrnut, dává
zpoeátt<u menší výkon,ten se však používánín PosLuPně zvyšuje.
Zabíhání je závÍslé na síle,tePtotě a ěase.Při Leplotách nižších
než 20 oc se zd.á bÝL néně úěinné.V současné době autor zabíhá gumu
natatrován í n s i l ou, kterou vyPoč íLá ze vzorce

52O x hnot.most svazku v g
síla v kg :

původní délka svazku v mn

Zabíhaný svazek je touLo silou natatrován 3 minuLy,poLon uvolněn a
znovu 3 minuLy zaLéžován.Zdá se však, že by bylo vhodné Pro
optimální záběh natažení oPakovat třikráL.

Pro Lestování byly zabětrnuté svazky naLahovány napěLín 5.5
kg/nnz(viz Pozn.překladatele), která je bl ízko mezi pevnosti
guny. Získané výsledky jsou vyneseny do grafu 7.Záv islost akunulo-
vané energie na LeploLě je 1ineární.ZkušenostÍ ukazují,že výsledky
něření j iné šarže stejnétro Lypu guny budou Paralelní s příslušnou
přínkou v grafu 7.

v Labulce jsou uvedeny změny akunulované energie na 1 oC Pro
jednoLl ivé typy guny.

Typ guny Zněna nnožst,ví energie
Í%loc]

FAI Tan o. 83

FAI Gray o .69

Champion Gray o .69

Pirel I i o. 58
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Graf 2 porovnává výkonové křivky guny FAr Tan z února 7989teploty 5 a 24 oc.Rozdíl akumulovaných energií je 15.s %.Srovnáne- l i exLrémní případy 30 oc a o oc , dostanenejednotl ivé Lypy :luny rozdí l>r

FAI Tan
Gray
Pirel I i

24A
20s
773

%

z
z

Graf 3 znázorňuje akumulovanou energrÍ i jednoLl ivýchguny při 24 oc.Pro srovnání:LyPická Pirelli dávalaEAI Tan průměrně jen 706? ks.n/ks.

Závér:Výhoda ohřívacího sysLénu gunovétro svazku je

typů a šarží
7743 kg.n/kg,

zře j ná.

Pozn.překladatele:NapětÍ 5.5 kg/nnz použité Pro zatěžování svazkuje PravděPodobně chybné.Správná hodnoLa je podle našeho názorulox menší, L j . o.55 kglnrnz. JednoLky slly, napěLí a energie byly pronázornosL převzaty z článku, nebyly přepoěíLávány na jednotky
fyzikálně správné.

Zpracovali: Ing. Jan Kubica
rrrg. Josef Trefr1ý
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NĚKoLIK POZNAMEK
Sozona 1991 je už za náni. Co nám přinesla? TaJ< přodně nová pravidla FAI pro modoly

c02. T když nrín tato pravidla nikterak neřgší problém, s kteqým se katogorie CO2 potý-
ká' je tu však určitá rraděje, žs se ná.m podaří nóš problém vyřešit v Evropském měřítku
spoleěně.

Mezinárodní seriál soutěží ''co2 - EURO-TROPEY'' při svém druhém ročníku vstoupi1 vo
větší znánrost i nezi našimi nodelríři. Máne za sobou první roěník '''lrELKÉ cElůy coží' to
je náš seriál soutěží vypsaný pro kat. CO2 a makety CoZ. \tižame říci, ža sa rrán to pěk_
ně rozbítrá.

Co oín přinese sozona L992? Je to jeoon na nást Přadevšín bychon něli nít na paněti
naĚi nládež" Usi]'ovgt o to, aby se kategorie CO2 vrátila na žákovské přebory pořádané
ve spolupráci s Dony dětí a mládeže, které organízují nládež až do L8/|/ 1ei.-tsylo by
dobré rozšířit tyto soutéŽe í pro juniory. Co vy na to? Pěkný ělánek napsal .larórnír Ó-rel ve ]ÍL č. 3l kde se problematikou žákovskébo přeboru zab1ývá. Asi je utáre u nás Íuro-
bo iidí, ktoří by chtě1i stálo něco hodnotit i tanr, kde je to nevhodné. Jo jenon rra nás,jest1i je nechdrne ,/pozn. k ělárr]<u ve lIL č.3/. A snad právě proto by bylo ťtobré, kťlyby-
chon o sobě více věděli. Ponů.že nárn to k 1epší informovanosti mezi sobou. Napíšte ia-váš
klub, ko1ik vás kde }étá a to jak nakety C02, tak i kategorii caz. '

B1íží so vánoce a Nový rok. Přeji vrín pěkné
v Novém roce a také nnoho příjenných chvi1 při

prožití svótků vánoěníc[', ho ně zdraví
1étání s modoly CC2.

1.\ \Ň\h
puToYNí P0HÁR UsTEcKooRtlcKA

Soutěž se kona].a 27,-?9.9.1991 v Ústí
n.0. a by1a zařerzena do se:.iálu ',Velká
cena CC2'' a seriálu "C02 - EURO-TRO-
PEY". Jak tuto soutěž viděl jeden z
úěastníků panl{alter Each z Rakouska,
který nám zasla} tuto zprávu.

Příjozd na soutěž byl v pi'tek 2?.
zá'íí. V naší skupině byli R. Forst'
jako moziňáÍodní pozorovatell já, G.j.lírehert, J. }dacho1 W. Schaupp a G'
Schuster. }ialý autobus fy Kirchert
vykonal opět neoconite1né služby, no-
bot jsrre mohli vzít s sebou horské
kolo, vysílačky a ds'lší potřebná za-
řízéní pro h1edání a návrat nodelů.

Ústí n.O. se sv;ftn sportovním le_
tištěB leží cca 10O km severně od
Brna. Ve vesničce Dcr1ní Dobrouč b-v-
1o pro nás připraveno příjerrné a

ěisté ubytování
bergu/, kde jsme

,/podobné jako ve Spitzen_
po příjezdu byli přiví-

,/ Fakouské družstÝo na soutěži v j3sr,í n.o./
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tání P" Vašinou a L. t/alčíkam. Také rca-
darští a jugoslávští přáteló by)'i zde již
přítorni současná s velkou skupinou mode-
1ářů z českoslovonska. Po vočeři jsme na-
vštívili nístní bostinoc' který byl potom
plně obaazon & bostinský brzy ngstačil
roztáčot pivo.

Před spaním jsmo ještě pě1i písně a
nodlidbu ke sv. Potrovi ' který nás tento-
krát nevyslyšo1. V sobotu ráno bylo vce1-
kg dobré počasí pro C02 - bylo zataženo
B"c vítr l - 2 n/a, oběas poprcháva1o. Po
snídani jsne odjeri 

''+ 
lotiště, kte:'é le-

ží v bLízkosti něsta Ústí n.0. Celkově
zde bylo více prostoru než v Kladně. V o-
kolí letiště by1a sk1izena po1e, jen v
jednom směru stála vysoká kukuřica. Po-
těšiteIné byIo, 1es byl dosti vzdálen od
Ietiště. Oitolí letiště je členir,é a' ng
vždy jsne nohli sledovat nodel až do do-
padu. Skuteěností je, že jsne žádný rno-
deI nsztratili.

Soutěž by1a organizováng" na 6 startů,
nojhorší se škrtaI. Zahájaní by1o v 8'45
hod., létalo so volně do 12,00 hod. Star-
tovat moh1i jax tři, tak i pět ccm nódrže.
iíarcimun bylo staaovono na 90 s. Oprava do
20 s. Žó,ané, další omezení nebyla. Odlétat
5x ma:cirrum nečinilo potíže 24 soutěžícín
z 37 íéestiríků. Nakonoc jsno něll jeden
start k dobru a mohli jsma se věnovat ú-
držbě notorů.

Spokojeni jsrne so zvesola odebrali na
oběd. Po obědě byla organizována soutěž
co2 _ makety, ktáré jsóu předevšírn v čspn
veIice oblíbeny. Na letišti probíbal para
provoz, vyhlídkové loty s Vivaten a vše
bylo v přáte}ské pohodě. 0 10 hodin 99 o-
b1aěnost protrbala a pozorovali jsne první
termické 1oty.

Po dobrárn obědě a odpočirrku b;''1 v 16 ho-
din čas k rozléti'vání. Iiychlost větru by-
la 3 - 4 n/a, kromě toho se stočil k jihu
a nodely při naximu začaly padat do kuku-
řico. A nyní přišlo k uplatnění horské ko-
Io a pojítka. Při roz1étávání nebyla povo-
lena žádná oprava.

Zaěsli jsne kolo s 30 s chodom motoru
v ruce. Rozlótávání trvalo do 18'00 hod.

iíáš Gerhard Schuster jako první Raku-
šan zvítězil na této soutěži' v tozlétá-
vání letěl se svýu nalýn modelem cs 49'
jehož plánek je přiložan. Gerhard v pra-
vý ěas použil správý node1 a zv1tězíl.
}í}' všichni jsne se těší1i z jeho vítěz-
ství. Gerhard měl i při použití rnalé ná-

drže joště znaěné rgz9r1'y. Věnoval sg
z rrás nojintenzivněji této katogorii a
joho koncepce jej nakoncc vynesla na vr-
cholné unístění v soutěži. Ale i ostatnj
z družstva se radovali, že dop,ldli dob-
ře a nohli tak zhodnotit své tránin'kcvé
úsiIí. Proti pěti ccn rrádržírn se však
nonohli prosadit.

Na druhém rnístě so urrístil L. 3ádov-
ský z l,Íačarska, přec P. Vašinou z čSFR.
Nesrozumito1ný byl čtvrtý start při
rozló,távóní, kdy dé1ka chodu notoru v
ruce byla stejruí j.rko ve tře tím kolg.

Jinak soutěž mě1a výteěnou organiza-
ci, velmi dobrou str&vu... V sobotu ve-
čer jsme spoleěně posedě1i- s přáteti -
mcdeláři při družné zábavě. Vyhlášení
výsledků so konalc v nocě1i dopoledna
a po obědě jsmo se vydali rra costu do-
nů.

cbtěl bych všem účastníkům naší roz-
víjející se kategoria blahopřát k další
spolupráci a pokud budeme takto družně
pokraěovat, určitě se dočkáne dalších
, 9 louspecnu.

'lUaltar llnch
/přeložil Lubomír laLěík/

Vítězové soutěže
P. Vašina, 1. c.

v Ústí n.0. /zlcva 3.
Schuster 1 2, L. Badovský/

MEMoRlÁt J. sMo[Y
0 této soutěži napsal Modelář, prcto

jenorn výslodky. Soutěž by1a zařazena do
soriálů ''vc co2" a"coz EURo-TRoPEÍ''.

Katogorie C02
1. D. Frič Ústí n.O. 38 b.
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2. P. Vašina
3. lí. StÁrek
4. J, Kubica
5. K. }fládek
6. H. Modrová ž.
7. J. Zelonka
B. Po tlusel j.
9. J. I'luse1

lC. B. Fbidricb
Makety C02

1. P. Stráník
2. A. Alfery
3. v. Vaněk
4. V. Benda
5. D. Dvořák

Bádovský
Vašina
Friě
Kubica
Eacb
Rýz
Vašina m1.
Kirchert
Nespěchal

c02

Alfory
Stráník
Vaněk
Jedliěka
Bádovský

Maěarsko
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Praha 10
Fe.kousko
Choceň
Ústí n.O.
Iiakouirko
Choceň

36
35
34
33
32
31
j0
29
2A

1.400 1..5c0
121,o 11l, I
!4? ,5 113,3
2.400 2.60c

c,2 t4 ffi,g
tc8,g 1e4,6

Ústí n.O. 37:b.
Chocgň 36
Praha 10 35
Ústí n.O. 34
Kladno 33
l{ě]'ník 32
Třebíč 31
Třebíč 3c
Kladno 29

FSK Brno 11
Uh. Hradiště 10
Pelhřinov 9
Pelhřinov 8
iiakovník 7

2. L.
2D
)o L a

4. D.
5. J.
6. '.Jr.

7. B.
ADua f a

9. G.
10. B.

ilakoty
I. A.
2. P.
3. V.
4. a.
5, L.

b.

Uh. }tradiště 5
FSK tsrno 4
Pe1hřimov 3

Pelhřinov 2
Maáarsko 1

poHÁR Ú srEcKooRtlcKA
Kategorio C02

l. G. Schuster Rakousko 37 b.

Rezonanění otáěkoměr pro mctory C02 je
dárkem modelářůn oc Dr. Benedoka1 který
ni jej poskytl pro Volný lat. V dnešní do-
bě jsou sice otáěkoněry elektronické, ale
ne pro každého dostupné. Takže jistň přij-
de vhocl otáčkoměr, ktelrý si rrůže udělat
každý"

tsrátce k jeho furrkci. l{otor svým chodem
vytváří chvěrrí. Pokud si přovedsne ' pro
lepší pochopení p:'incipu, furkce něřoní na
kytaru, muženo říci' že při brrrkáutí na
strunu so druhá stejně naladěná struna ro-
zechvěje. Tedy rťrznó céIky drátů na koiíě-
ku se nán při urěitých otáěkách rozkmitají.
Jo proto nutné dodržet průměr a délku crátů.

Ke zhotovení potřĚibujome ne jl.épe pruži-
nový drát ó ar5 nebo O,7 mn a jeden větší
dřavěný ko1íček. Ne.iříve si udělá-me pr''esné
déiky drátů a pctorr, zasadímo a zalepíne i,o

DÁREK PoD STRoMEČEK

c+'áěky:
délka ó or5e
dé}ka ó a,7 z

1.8CC 2.0C0
106;7 lCI,2
L25 ,7 11g r 2
2.BCC 3"0t-1n
85 ř 8? r,310c,g 97 ,'i

otvorů v;'vrtaných dc ko1íčku. Vše ostat-
ní je ;r'srré z fotografi{^ Na té v1evo
kmit:r;ící ,Jrát udává o''áěicy motoru.

1.200
130,6
L54 rC
2.200

96 15
113,7
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vE tKÁ
První roěník seriáIu goutěží by1 vy-

Dřívo by1a polovina bodů.

Účast na soutěžích ''Velké cony CoZ" z

Kategorie C02
ce1k. so tlo

}Íc}Á 39 26
MJS 38 27
Ústí 37 25

Liakety C02

Íi.IStuciniěky 12, MJSmoly 11, Ústí
Vítězové seriálu získali pěkné cgny'

které darovali sponzoři - idodela tsřezinka'
Vaněk & Kos nodeI Pelhřimov' FÍLying Styro
Kid Brno a Vo1ný 1et.
Všem sponzorůn děkuji za pochopení.

2T

CENA COz
žácíz
1" P. Vašina
2. B. Rýz
3. L. Stárek
4. .P. čermák,
5. E. Modrová

Makety CO2
1. v. Vaněk
2. ý. Benda
3. D. Dvořák
4. L. AlferY

P. StrÁník

Ústí n.O. 65
Choeeň 50
Choceň 48
Ústí n.O. 39
Kl.adno 33

Pelhřinrov 2I
Pglhřirrov 19
Rakovník 16
Ub. Iíradiště 15
FSK Brno 15

b.

b.

óu''. ž6cL
49
56
t1r

vÝsLEDKY
senioři:
11. D. Friě
2. K. Mtádek
3. P. Vašina
4. J. I';ubica

B. Býz
6. K, Stárek
7. A'. Slaninev:,
8. L. Sleninová
9. L. Valěít

lC. C. Schuster
junioři l
1. J. Zelenka
2. P. Musol
j. D. Vašinová

Ústí n.'O.
Ústí n.0.
Ústí n.o..
Praha 10
Choceň
Choceň
Choceň
Choceň
Ústí n.0.
Rakousko

ilIě1nít
třebíě
Ústí n.0.

G. Benedek
P. Vašina
L. Bádovský
G. Schuster
D. Friě
W. Iíach
G. Kirchert
J. Kubica
K. M1ádek
S. Ssoboda

Kanyik
P. Vašina ml.
M. Stárek

Gyurcsan
H. Modrová

76 b.
73
'7)
@
6B
62
)o
52
43
37

B
nc

H
A
cs
A
A
cs
ne
A
H
CS
cs
B
^c

1.
?.

4.
5.
6.
7.
B.
Yo

10.
11.
12.

14.
J.5.

57
3L
25

Na menoriálu J. Snol}' v roco 1987 jsen
použil novou metodr.t pro pInění nácrží no-
toru CO2, ktorou jsem daIĚíni zkouškami

rozvinul. Tato metoda zaruěuje lopší a
spolehlivější provoz rnotoru. V ldaáarsku
jsroo zahájili létání s nodely C02 V ro-
ce 1986 a tato naše činnost by1a možnr{

za vydatné pomoci pana K.J. llannerschn'i-
clta a za ponoci óeských odborníků i no-
de1óřů /Ín8. s. Gašparín, Ing. A. Alfery
a Dr. J. Studnička/. Za jejicb nezištnou
ponoc všen srdeěně dókuji
Všoobecně

Je všgobecně znáno, že kysličníkové
bonbiěky a je.iich náplň obsahuje částoě-
ně C0, v p1ynnén skupcnství a ve vě |ší

COz-EURO-TROPHY
Soutěžící zo sgdmi stó.tů sbírali body

ze sedmi soutěží do seriálu E]IJB0-TB0PHY.
Zúěastnilo so ho nnobo soutěžících, avšak
jen ti rrejlepší v tak velké konkurenci
ňohli obstát. Ve výslodkové listině jo
hodnoceno 63 mode1ářů.

59 b.
55
55
52
50
48
45
42
34
31
30
27
2'l
2T
19

JAK To ..toĚlÁ Dr. GYoRGY BENEDEK
Na květnové soutěži v Ústí rr.O. V kate-

goriích CO2 nán předa1 pan Benodok písemně
zpracovanó zkušenosti a, výsledky svých zkou-
šák' tteré prováděl po ire právě dobrých vý-
sleťtcícb II8 Ecltl. J. Smo1y v roce 1987. Jak
nrá-n sděliI pan Benedek, materiól byl ;iž
dříve předán panu Hadaěovi z časopisu Mode_
1ář a dodnos noví, proě nebyl otištěn. Pro_
vodli jsne volrr;ý překIad a v této forně
jej předk1ádane nrodelářské veřejnosti.
Úvod
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ěásti v tekuté forně. Jedna bombiěka má
obsab 10 ccm, což představuje v noruré'l-
nín stavu /píí rl:akrr 1 bar,/ přibližně 4
Iitry. Jestližo by bonbička obsahovala
pouze P1yn, tak podle zákona Boyle-Mari-
otto by bylo přibližně 50x10 ccrr = 50o
ccn, pak vnitřní tlak v bonbiěce při 15

v6, Že náplň v tekutó forně obsahuje asi
4x více plynrr nsž v plynné forně. Z uve-
deného vyplývá' že uchovávat plyn Ý te_
kuté forně je ekononiětější.

Tento všeobecný jev jo v--lni důIožitý
při provozu Co? motoru, kdy kysliěník u-
bliěitý si uchovává kapalnou ťornu do te-
ploty 31-c. Vzduch, ktorý se dříve použí-
val k pohonrr motoru na st}aěeqý vzduch,
ngnotrl této kapaIné formy využítr^poně-
vadž se stává tekutýu až při -140'C, a
tak je jako kapalný prostředek pro mode-
Iaření nevtrodný.

C@ notorek běží podstatně déle, když
ná plyn v tekutérn stant. A nyní nastává
otázka'.jakýn způsobon nej}épe tento p1yn
oaplnit v kapalném stavu do nádrže.
Plnění kys1iěníkorn uhličitýn

Technický problén je následující. Oce_
lová bonbiěka, která obsahuje plyn ná
předat svoji vnitřní náplň do h1iníkové
nídržky, přiton předávající bombiě}e je
pod tlakem cca 57 barů, naproti tonu hli-
níková nádržka jo napIněna pouze atnosfo-
rickýn tlakem, což je v tonto případě 20
st.C. Ko1ik p}ynu se předá ponoci průto_
kových trubiěek z ocelové bonbičky?

Proces plnění probíbá podIe fyzikál-
ních zákonů. Tonto postup - pochod není
jeťlnoduchý. ByIo by podstatně srozumitel-
nější, kdyby lento jev bylo vídět. Na ng-
noriálu J. Snoly v roco 1986 jsen pro za-
nrzání motoru dosahoval jen slabých vý-
sledkri. Ve své dílně jsen si zhotovi}
průblad,nou.nádrž z plexisk);a /obr. L/.
Při porovnávání povnootní jistoty jsen
bledal v odbornýcb kniháctr a zjistí}, že
použitý materiál odpovídá 75o kp/en'. Přo-
počten jsen došel k závěru, že při síle
stěny I'5 - 2 nn bude pevnostní jistota
costačující. v prosinci 1986 joorn vyrobil
první průhlednou Co2 nádrž z plného pte-
rísklg. Byla zhotovsna se závitem 9xo175
nm a byla tedy zaměniteIná za hliníkovou
nácrž Modela. }Iapouštěníe;plynu by1o nimo_
řÉdně zajínavé, protože průhlednou nádr-
ží ;sen viděI poprvé v životě poprvé v
životě přakapávat plyn. Kapa1iny by1o

nálo, asi tak 20% celkové vnitřní náplně.
Po vyběhnutí motorku jsen opakoval plnění
a' tentokrát jsem rněI agi polovinu náplná
v tokutén stavu. Po dalšín notorovén bě_
hu a následovnén naplnění byla jiŽ cal-á
ruídrž plná kapaling'. Sarnozře jně, že ná-
crž z plexiskla se teplotně chová úp1ně
jinak než nádrž hIiníková. Prcto jsen
zkonstruoval jinou nádrž a to tak, že
horní část r'a,držo by1a z plexiskla a spod_
ní část z h].iníku. Utěsnění obou těchto
těIes bylo pornocí L-qo'' kroužku.

'Stojí za povšinnutí, že k obdobnýn
závěrům ťloše} i pan i{ammerscbnidt. S vě-
deckou precizností proměřil také tepIot_
ní rozdíly a předností jednotlivých fází
plnění. T.1!o fázo fotograficky zdololmen-
toval. Mě]_ také obavy, že kapalný kysliě-
ník uhliěitý v nádrži po pruťlkén vypuště-
ní p1ynu zladovatí a vznikne suchý led.
Když všechny tyto energie soěteme, dojťle_
me k následujícímu poznání. C0., hrrací ú-
strojí s kapalinovýn p1něnín j6 v]s.stně
parní stroj bez kotle kde pří chodu stro-
je dochází t sitnénu ocblazování. Krá.tce
řeěgno - notor s kapalinovýn plněnín je
spíše chladící stroj nož pramon síly. Po-
dle výpočtů je odevzdané teplotní onorgia
nuceného odpaření přibližně čtyřikrát tak
volká jak předávaná mechanická onorgie.

Gytirgy tsenedek
,/přeložil Lubouír YaLčt</

Pokračování příště.

PT _ 19l|' coRNE L _ rnaketa CoZ ná 6ď"
konstrukce z polystyrenu, hmotnost
95 8, stříkán barvami U}IIKO[.
/foto Petr Kolář,/
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soutĚŽttí MoDEl KATEGoRIE Coz ''c V RČ E K''
cvndnr je zatíu poslednín v řadě ných

"sifoňáků''. 0d svých předků se liší v
podstatě jen zvětšonou hloubkou křídla
a z,íŽeýn pylonen. Cbarakteristické na
všech rrodeloch je krubové zakončoní kří-
dla' VOP i sOP. Jsen prostě zatížen ns
ob1ouěky.

K ř í d 1 o je celobalzové kIasické
konstrukco, ke které v podstatě není co
dodávat. Snad jon naliěko k těur oblou-
ěkůn. Protože není k dostání pedik, takje vyrábím la^ninovánín na kopytě ze tří
vrstev balzy silné jedon nilinotr. Pro-
fil je odvozon z modelu FIB B. lhitea
z USA ./netvrdín, že jo to přesně oý.
Křídlo je potaženo slabým japanorr nebo
nodellspanom. Těsně za náběžnou hranou

. je nalepon turbulátot z teŽrré nitě. V
ťlruhé polovině křídta je uprostřecl non-
tažnl otvor pro přichyconí křídla k
trupu.

v 0 P je zhotovalra. z velrci lebkého
a hlavně r'ovnoletého balzového prkérrka
o síle jeden milinetr. Na šabloné je za
mokra vytvarována do profilu. Toto pro-
hnutí je poton ze spodní strany fíxo-
váno třemi výstuhaní. '

T r u p . Základ trupu tvoří lami-
nátová' špiěka na rybářský prut, kterÁje patřičně obroušením odlehěerra. Mo-
torové lože je vysoustruŽené z duralu.
Na joho zadní straně je vysoustružcn

ěep, ktorý je zalepen do přodní části
trupu. Py1on křídla je z pevné balzy
siIná tři oi1inetry.
SOP jo ze stejného balzovébo prkénkr
jako VOP. Za motorov;ýu ložem je na bo-
ku trupu přilepená balzová destiěka, na
kteréu se gunov;im oken přicbytí nádrž-
ka motoru.
Doutnrík na ných nrodelecb unísluji vždy
z boku trupu těsně za oťltokovou hranu
křídla. Výhoda toboto uspořádání je
v dobré kontrolo délky doutoáku těsně
před bozením modelu. Trup zhotoveqý z
laminátové trubky jo sice trocbu těžší
než trup balzový, alo fakt, že je prak-
ticky nezničitelný a že nemá nejmenší
snahu se kroutit to plně vyv6ží.

L é r á n í . Mode1 ja záLétilnvpra-
vo-vPravo. Vyznaěuje se klidnýn ě Po-
naIýn leten, což byIo ostatně únyslenjiž při jeho konstrukci.
S tímto modglem jsera zatín ncdooÉhl vý-
znaěnějě{ výsledky, alo jeho předcbůdci
několikrát do1étli na nejvyšší stupínek.
V roco 1990 slconěi1 poslední přodchůdce
cvRčr'A na sgdmén místě na Menóriálu Ji-
řího Soroly. I'lodel, ktorý představuji
není tedy zatím ověněen vavříny, ale my_
slín si, žo jelro koncepeo může posIou-
žit jako íaspirace ostatním zájoncůn
o tuto krásnou kategorii o .

Z á v ě r e ro bych chtěl říci pár
slov dó diskuse k uvažovan1ý:n změnám pra-
vide1 kategorie CC2. líám za to, že pů-
vabem kategorie C02 je právě to, žo mo-
deláře skoro neomozuje při navrhování
nodelu. Přirnlouval bych se tedy k návr-
hu' který byl zvořejněn v časopisu )ío_
dg1ář č. 10 a eico stanovit hnotnost mo-
delu k obsahu nádrže modelu.

Stanislav Doloža}
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MoDEtÁŘsKÉ zÁŽlrrv BoHoušr rtíptv
Přeťl ěasen jsem navrbI Milanu Zlesá.kovil 9bý vyzva1 ětonářo Volného 1etu nejon k od-

bornýn příspěvkůn, ale také k různýrn zÉžitkůn z modelÁřského života. !Íyslín si, že jichje nezi modeláři hodně, o ěenž jsen se již několikrát přesvěděil. I{apřit<Iacl jsne přinoslzeli smíchy při vypravování Ílanty Trepeše i jiqých /ověon k tonu veselí přiepěia i
prostředí' ve kterých si je obyěejaě modrrlóři vyprávéjt/ a mohla by takto póbavit nás
věecbny. fuš9l.potorr bych navrhoval z/lkaz ětení tohotó ěasopisu pro naše nánželky, kto-
ré většinou žijí v blďré'nevědorrosti, že na soutěže jezdíne pouzó létat. ililanoví-se
tato nyšlerrka zalíbila a hned ně požédal, abych ou aěco poslal, což jsen slíbil. Slib
plnín a souěasně vyzývrín další modelářg, abY přispěli taté ol5atou přínoaou, třeba by
to i ěasopisu prospělo. Já to mán usnadněné tín, že si dvacet ret aěrám odbárné i aoóa-
borné poznd'nky ze vš,rch soutěží, kterýcb jsem oe zúčastnil a ta.k staěí zalistovat. Třo_
bB ....
Soutěž FlJ[ 8.4.1984 v Brounově

Do Brounova jsne vlastně zaěaIí jezdit
kvůli Trevířg, Ěň'ůřo, ktaró' se ta.u použí-
vá rra žakérech a ktorou, jsrue chtě1i zís-
kat. Jinnk je to z K1adna dost (z ruky'.
Do Broumova jsme poton joIi ještě několi-
krát' i když jsne Trevíru vůbec nepotře-
bovali.

Tentcrát jsne vyjeli jako obvykle již
v pátok vlaken. By1o nrís šest, každý vzal
nějakou lahev obsatrující více ěi néně .pro-
cent aIkoholu a zábava se rozProdila tak,
žo i cesta byla zážitkem. Spolucestujíeín
jsne nevtíravýn způsobem nabízeli občer_
stvení, což nělo většinou synpatické nás-
ledky. Například ta děvěata, kterým jsne
oběerstvení nabídli, nás druhý cten přiš-
la povzbudit až na Igtiště.

Eradiěně jene se ubytovali v Náchodě
v hotelu 'Eron'' kan jerre také šli na ve-
čeři. S Pepíken KubeĚen si vždy při tako-
vé příIožitosti zapálíne doutník. Tan jej
neněli, což jsne považovali za velký ne-
dostatek a tak jsne po večeři odešli do
virrárny "U beránkal'. fuotože Vlááu Valon-
tu bo}ela hlava, šel spát, což se mrl j*
se dálo dozvíte, ale vůbec nevyplatilo.

Když jsne so k ráorr vraceli do našeho
hotelu' nějat nÁn zmizel Pepík. To by nán
nevadilo, ale něl klíěe od vchodu. Proto-
žejsne nenínili ěekat, až so objeví, toz-
hodli jsne se pokřikon vzbudit Vláilu. Srrad
colý bote byI vzhůru, jen Vlááa spal dál.
A tak jsen vzal takový malý kánen a hodiiĚ
směren, kde jsem spíĚo tušil než viděl
naše okno. Bylo totiž schováno téměř celé
za balkonem ve 2. patře. Ten kárnen byl
asi větší, protože se ozval rachot a klu-
ci byIi v tu ránu pryě. Já jsen zřejně
nic nos1.všel a tak jaon tam ěgkal, zda-li
se VIááa ruíhodou neprobudí. Probudil so.

Za chvíli vylítl na balkon' co 8o děje.
Krátcg jsem mu vysvětliI situaci a šel
ke vchodu, kde už byli kanarádi. Zdeněk
Klína mi Jeir}řekl: ''Ty vole, ty ses tre-
fil". Řekl jsem něco v tom ámyllu, že je
to dobře, alo v ton už přišel Pepík a
odemkl konečaě ty ťlvoře. Jinak trefa to
byla opravdu pěkná; ká-nen proIétl oběna
oknyazůstalvpokoji.

Druhý den ráno ruím V}ááa oznánil, že
tu noc zažiL tři šoky. První, když bo
z blubokého spánku probudil ěíšník a po-
žadovaI na něn zaplacení lahve vína, kte-
rou u nicb se svýn-kanará'den vypil B Be-
zapLati1. Tonu Vláda moc nerozuměl, ale
číšník na něm ťlál požaťtoval peníze. I{tko_
nec to asi vzdal oebo co a odešeI, necba-
jíc tan j€štá stále nic nechápajícího
,/pod vlíven uspávacího prášku,/ karraráda.
Druhý šok' to bylo druhé probuzenír:'.:kdy
jsrno se jej snažili upozornit, že jsne
dole. To následný řinkot skla jej vy1o-
kal natolik' ža z poalele doslova vyIítl
a myslel, že je dona. A protože nyslel,
že-je dona, tak vylítl na tu stranu, kde
zed obvykle nenají, naěež zažíL třetí
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šok' ža tam totiž zeá byla. Teprve když
zjistil, že blavou zeá neprorazí, se de-
finitivně probral a další hodinu do bu-
díěku již něl situaci pevně v rukou _ t&-
ději už nespal. To ny zase ano a v půl
páté jsne jiŽ jeli lokálkou do BroumoYa.
A protože našonu kolektivu zbyly ještě
dvě ].ahve ' ktoré jsne nenínili dól S s9-
bou vláčet ... no prostě tent<rát jsne to
trocbu přohnali.

V sedn jsne byIi na letiěti a ně děla_
io téněř nepřekonatelné problény sesta-
vit správně nodel z té sÍněsi křídal, tru_
pů' výškovok a drátů. l{akonec se mi to
do zaěátku soutěžo podařilo, i když, jak
jsen pozclěji zjistil' byly ťlráty z jíné-
bo nodolu. Ale dokonce jsem odletěl ma_
X€. I další }ety byly až do šestébo star-
tu saná naxina. A1o to už jsne byli zcela
fit' k čennuž nám vydatně doponáhalo ob-
ěasné překonávání potoka, kde nán voda
sabala občas až po .... Ilo-by1o tan mís-
ty až 7C cn vody asi tak ouc tep1é. A

První Mistrovství Moravy a Slezska se
uekrrtečnilo I. září 1991 na letíšti v Ku-
novících. Neuskutoěni}o se na pokyn'Bnu+
tí za samosprávu Moravy a Slezska" /así
to není správný názav/, ale na zákil'adě do_
hody "volňáskářů" na soutěži v dubnur kte-
rou pořádal L}rK Kuoovice. Bez jakékoliv
dotace z centra, alo zato s přispěnín
Ě e s t i sponzorů. Pořadatelůn z Ll{K Fe-
nix Kunovico se podařílo zajistit, žo
nístní aeroklub neněl provoz a zato za-
jistil občorstvení a p o č a s í idcální
pro volný let. Létalo so již od 6130 na
kola při větru L-3 n/s, oblaěností 3/8 a
teplotě 10 - 24'c.

Pro první kolo vyhlásili pořadatolé
ma:rimrn 18o+120 sec. Díky tonu odpadlo
rczlétáváoí po sodnén soutěžnín kole a vy-
hléšgní výsledků se zúčastnili všichni
s outě žící.

Vítězové, jako součást odměn, obdrže1i
květiny od sponzora ORCEIDEI Uherský Brod.
Jak jsen si pozdě;i uvědonil, bylo to po-
prvé rra qodelářckó soutěži v deskoslov€ll-
sku' kdy sportovci-modeláři dosto"li kyti-

právě tehdy jsnre to nejvíce kazili. Já
json dokonce ''zapsal" i v opravě nulu,
protože jsen to v sílícím větru při krou_
žení oeuběhl. Á tak jsem latěI sané na-
X€r jenže jich bylo jen šest.

Por:adate1é také dobřo ''zapadli" do rá"ur-
ce tohoto příběbu, protože příno !E plo-
še se čepovalo sudové pivo.

tu Ťrovínr jsne rrakonec získali a tak
cíIe bylo dosaženo. Oojeli jsne spokojeni
donů, těšíc ge na další ročník soutěže
v Broumově.

P.S. Ke cti psrsonólu hota}u "HroD,'' buťliž
řečeno, že nán do dnešního ťlao žádný účet
za zasklení okna nepřiše}.

/J-.o-7<

ci květů. Co má paměI sahá, tak květiny
jsne ta'ké dostávali na "srovnávaěce" v Er-
furtu v roco 1985.

llíistrovství se zúčastnil pou' joilen
"ňcnoravoglezan" J. Šinet z Liberce. Při-
ton účast nebyla nikterak onezena. Potvrzu-
je to zřejrrě skuteěnoot, že nejsou financo
na ježdáií rra soutěže dá}e než 120_150 km.
DaIší soutěžení se asi ěín dál více budc
odehrávat na regionální úrovni. Nobuťlc vů-
bec důležité, jak si soutěžící své regio-
nální "mistrovství" nazvou, důlsžitější bu-
de, že pro většinu z nich bude vrcbolgn
zívodéní v sezoně, kterého so budou noci
bez větších finaněních nákladů zúčastnit.
Tuto roIir_podlo ně, již snad 25 let hrajo
v Jižních čechách "Jihoěeská' váza'.

Joštá pro upřesnění. [|istrovství Mora-
vy a Slozska se konalo v kategoriích flLA'
FIB a FlC také v roce 1969. Tehdy jc us-
pořádal LhíK Kroměříž m. lotišti v Holešo-
vě.

1. M lsTRoVsTVí MORAVY A SLEZSKA FIABC
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vÝsLEDKY
FlA iunioři

-

1. Aleš tajcnan
2. AIeš nyirrsti
3. Rost. Proché.zka

FlÁ senioři
1. Vojtěch Zíma
2. FraÁt. Gloziga
3. !trilan Drobicz
FlB .iunioři
1. jaronír 0ro1

v. Bytíška
l(unovice
Zlochov

Iíranice
flolešov
Skalice

Kunovice

t254
1049
965

I?60+45
L26O+25
1260+17

. :í1061

FlB senioři
1. Julius Hladil
2. Evžen Folwarczny
3. 01dřich Pavlíček
F1C seníoři
1. Ladislav Ďuroch
2. Josef Blažek
3. Becřich Kryčer

Jaromír

Kroměříž 1114
Havířov ]..o77
Kroměříž 906

U. Bradiště 1136
_ ,r _ r0g7
_ .' _ 1045

Orel

1.
2.
3.

MEMoruÁL'VoRos JENo'
SúIaž sa konala v dňoclr 13. a 14.?.

1991 v Mdáarsl<tr pri SŽcntesi v kategilr
rióch F1A'B'0. HlavnÁ súlaž je nonoii-
á1-Jen6 Vtirósal !Ívalého roprezontanta
llaclarska v kategorii FlA' ktorý umrel
v rolu 1990.

Súdaž prebichala za tropigkého poěa-
sia. Teplota v tisni 36 - 38'C, vietor
o - 3 a/a, jasno. Spása bola doslova
arná'da, ktorá v hodinových intervaloch
privážala vodu. Plocha svojou konfigu-
ráciou zodpovedá nónsódu a je vz'diale_
aá cca 10 kn od Szentesu.

V hlavnej kategórii FlÁ súlaži}o 51

VYS LEDKY
F].B /6t/z
1. A. Andrjukov

2. T. Vivčar

3. D. Siebennann

4. D. Paff

5. E. Gorbaň
6. B.R. Peers
7. R. Bofsass
8. M. VaraCi
9. R. Cheesley

10. A. Bukín

pretekárov. Foradie:
Per Findahl S 1260+...+350+230
íudovít Bútor CS !260+...+360+188
L6zLó révy H 1260+...+360+142

organizácie súfaže bola zabazpeěená
na vyššej úrovni ako lTC v Dónsóde /v roz-
lietávaní váženie nodolov, ncranie dÍžky
vlečného l;an:&.a/. Krásny putovný pohár -
cca 70 cn vysoký. Organizátori chcú v
roku 1992 súIaž prihlásiT ao sgriálu
WORLD CUP.

rng. íudovít Bútor

FREE FLIGHT

WÍ)RLÍ) CUP

EIEEL PC'KAJI' zÚLytcu, sRtl,

?Lc /3o soutěžících,/:
1. C.P. Wachtlsr D

2. Á. Roux F

3. R. Unbehaua D

4. M. Roman PÍ,

5. G. Reihard D
6. E. Verbický sU
7. B. Stábler D
8. B:. Beútiuier F
9. P.A. 89'11 GB

10. P. Placbetka PL

30.8.-1.9.

1230+30C
+320

1230+300
+296

123O+300
+268

1230+300
+263

L23O+ZZ3
1230+Zt9
1230+198

L220
I2L9
1216

CE

su
CB
D

B
Gts

SU

1200+3OO
+317

12O0+30O
+284

12@+3@
+277

12OO+3@
+222

1200+288
1200f278
1200+2O5
12oof203
1200116I
120Of130
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FLA /LO9/ z

1. S. Prittner

2. T. Woiner

3. D. Grigoriov
4. D. Sauter
5. C. Breenann
6. D. Klink

B. Gasnslon
8. A. Bezak
9. S.K. Balazs

10. S. Rumpp
11. V. Stanov
12. I. ItořejĚí

H. Schmidt
14. H. Engelor
15. S. ldakarov
24. J. Vosejpka
29. z. Drlík
59. I. Tréger
1o2. P. Magťlolen

F]..C /5/z
1080+240
+300+180
1C80+24C
+300+117
1080+23?
108C+140
1O8O+I17

ro72
LO72
1065
1063
r049
t048
1045
1045
1042
1038
1011

973
823
26L

r260
L248
].'232
12?-9
1183

1290+30O
l.,29íJp^?97

L283

E. Astfoldt
S. Vorvichvost
G. Agren

132C+30O
1320+185

1191

l.
2.
3.

s
SU
J

AUTUMI{ líAx' VARA, ŠtÉ,csro, 2I.-22.9.1991
ELA /34/z

I{ELT cuP' Nffi, švÍelnsro, 2.-3.11.1991
FLA /9O/z

1. S. Vakarov
2. M. Koěkarov
3. V. Stanov
4. M. ilolnbon
5. S. Runpp
5. F. Adanetz
7. B. Rettevcel
8. A. Vidcnšek
9. H. l\rgs

10. J. Somers
24. J. Vosejpka

FtB /36/z
1. R. Ruppert

B. Sauter
1. Vivčar

4. h. Haekon
5. K, Sager

F]:c /t6/i
1. C.P. l{iíchtler
2. E. Vórbický
3. J. Ochman
4. L. Dóring
5. P. Eerini

1. A. líaximov
?. W.. Holnbon
3. U. Edlund
4. V. Dinavitchiua
5. I. Sundstedt

BLB / 22/3

V. RoĚonok
P-T. Slculstadt
V. Falk

D

stt
D
B
D
D
D
H
D
SU
cs
D
D
su
cs
nc
cs
CS

Ukr.
q

S
Lit.
Ď

tot.
N
S

SU
s{t
SU
c

D
D
N
YIJ
A
N
CS

1320
13€
1304
L293
1.279
t264
L256
t255
L254
L234
1113

1320
1120
1320
1310
1305

1510
1508
1411
1320
1306

CB
D
SU
N
CH

D
SU
PL
Il
CH

1.
2.
3. IJV

1.

Přih1ášky zasílejte
Uzávěrka přihlášek

IuloK
Mot(aÚu/ltuatr

zve n&

.'EBANICKoJ NovoRďNÍ LIGU A1t|

a 2. kolo 4.L.1992 - 3. a 4. kolo L.2.I992

na adresu: Ing. Vojtěch Zíma, Smetanovo nábř. 1840' 753 01 Branice
je na 1. s 2. kolo do 27.12.1991e DB J. a.4. kolo do 24.1.1992

PozuÁure
Hmota, o které se zniňujo Zdoněk Havelka ve VOLNÉM LEťU ě. 3 a jrnenuje ji jako D'J-

FÁFOL ná obchocní názgv FATROID a ;o to cost užiteěná věc.
Ing. ivan Hořojší



SLOVO

34

zNĚnrv
A tak jsmo se dopracovali ko čtvrtému, v tonto roce posleťlnínu, ěíslu votnÉHo LETU.

Doufán, že to prríce nobyla marná a v nnohéra oodelářům pomohla. Zejnéna těn, ktcrým uěa-
l9]1}y-kategorio volného letu. ohlasy na toto lotošní poěínání jsou dobré a zé"jon o
vOl,mÍ LET jo vo}ký. časopis si na.Ěel cestu i ke slov.''"tJi' modeI'ářůn.

Dík proto patří-všem, kteří vcÍLNý IiET tvoří. Je to ce]á řada. dopisovatelů, jejichž
jména jsou pravidelně uváděna rra druhé straně ěaeopisu. Možnost sdě1it svrij nááoř ě zku_
šenost ná každý. okruh dopisorratelů se rozšiřuje Jairy tomu může ěasopis ěxistovat i rra-dále. Je však zájen i o více příspěvků. z dalších kategórií volnébo letú.

Dík patří i těn, kteří přispěli kritikou, radou ěi daIšín nápadem. Patří i všen,kteří.joj podp9řili inzercí. Naprostc níěemu Be nebránín. [íě nepřísluší rozhodovat /á
1+ -t'!9*u.jiaénu,/. 

o ton, co bude zvařejněno a co nikoliv. zveřějnín každý příspěvek.
VOLI{Y LET je ěasopisen mode1ářů pro nodelářo.

Protože se b1íží závét letošního roku, chtěl bycb popřát všem modelářůn, aktivními "bafuňářůn" 1 vše nojlepší v roce příštím. euy 'u'í oá'i vládla dobrÁ rr,aladá, přátol-ství a pochopení jako třeba na letošnírr uistrovství čR v P1asích a dalšíeh sout-ěžícn.

NABIDKA FIRMY HORST

rrÁčir PRo KRoUŽlvÝ vlrr
hmotnost 209

Komplet obsahuje:

A Držák háčku

B Háček

C Kryt háčku

Materiál: Polyamid, ocel čsn tt6oo, dural

Při poškození nekterého díIu háčku zašIeme
zdarma díl nový!

adresu:Jan Horák nebo Ladislav štai
Mohylová I0] Mohylová lOJ
3l2 06 PIzeň 312-06 PIzeň

vymenou

tlETALURGIcKÝ TEcHNIcKooBcHoDNi
SERV I S

P0DĚBRADovA 72, 537 01 cHRUDIM

zAJlsTí A DoDÁ
METALURGICKÉ vÝRoBKY oD A Do z


