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ČrSKoSLoVENsrcÝ M oDEt_ÁŘsrcÝ SVAZ
Vvhodnocení reprezsntantů

Vyhodnoconí reprezon'uantů zorganizoval
čsuos v poslední den výstavy MOIEL-HOBBY
L992 5. listopadu v paláci "U Hybornů" v
Praze. Ce1á akce byla poznameaána budoucín
státoprávní.n uspořá<iánín. Loučili jsne se
nejease sportovní sezónou 1992, aÍe i s
" federáIní reprezeatací'j .

Letošní lfederální reprezontace' se mó

čín pochlubit. Předseda Úsuos pan Milan
Vydra poděkoval všca nedailistůn za vzot-
nou reprgzentaci a popřál jin nnoho úspě-
chů v novýcb repre-družstvoch.
Za vo1'lý let byli vyhodnoceni:
_ Irrg.Ivan Trégcr za 2. nísto na ME F1E;
- družstvo F1A /Ing.Ivan Hořejší, rng.Jan

Vosejpka, Lubomír Chlupáě/ z4 2. nrísto na
ME;

- družstvo FIC junidři ,/Marek Schulz, Jan
Reichard, Jaronír Berak,/ za !. nísto na
t{si;

- František Jaššo za 3. nísto na USJ ELB;

- Merok Schu]-z za 3. rnísto rra },{SJ .FlC;
- Ivan Crha, Ing. Jan Vosejpkar .laro-

slav .líach - nedailisté MS, ME v roco
199} a vítězové Světového poháru 1991
v kategoriích tr'lE a FM.
}íezi leteckiými node}áři byli vyhodno-

cení taká "maketÉři" /dvé nadaile rE ys/,
Všichni nodelríři /taay i lodní, raketo-
ví atd,/ zíaka.]'i lotos 12 nedailí na líS
a 15 nedailí na ME.

/Poznánkz: I tady by1a "federace'' po-
stavena na okraj dění. Tontokrét doslo-
va, nebod velký zájen ?ávštěvníků o výs-
tavu odsunul akci z "pódia" v sá1e do
přilehlých, poněkud stísněnýcb prostor.
Atnosféra však neutrpěla.,/

.Jaroslav Urbánek

špatné. Íotéž se však nedá říci o kate-
goriích FIB a FlC a kupodivu o r]J ,/co
ňa to Východní Čachy?/,

3. Uig!@ so v roco 1991 us-
kuteční současně pro juniory i seniory.
Zg ''své'' katogorie můžu předběžně ozná'
nit:
- u čn FlE, pořadatel L!'fl( Brno 1II na.

Větrníku;
- u čn FLA''B'C, pořadatel L]íl( Sezimovo

Ústí na Všechově.
81ížší infornace poskytnou jistě pořada-
telé v příštích ěíslecb "Vo}náho letu''.
_ il čB žáků pro kategorie i{' A3' A1' !'1A'

UŠ, pořadatel SMTo l{avířov, tormía
11. - 13.6.1993.

0 dalších kategoriích budo infornovat
nůj kolega Antonín Tvarůžka.

4. Součástí ka1enťlářo soutěží budou
i nSportovně techaické směrnice pro rok
W". Vyjírnám z nich dvě podstatná vě-
ci:
a/ v toce t993 můžeme n8. nodelocb použí-

vat "stará" licgnční ěísla. Na soutě-.
ži však s sebou musí nít modelóř nový

CMKLe[Y
českomoravský klub Leteckých nodelářů

se soěel na schůzi 1?.}0. v ttradci Králo-
vé. Mioo jiné projodnal i následující o-
tázky zaj{na3i"í ''vo1né 1etce'.

1. Modolářskýrn klubůn byla poskytnuta
,/poťtlo poětu or-
b/. Kruuy byly
MMoS č.2' /toze-

slána v září L992/ o způsobu ěerpání' o
výši dotace /od 3I0'- do 13.c20'- Kés/ a
uzávěrce ěerpání - k 15.11.1992. Záležalo
tedy na vedení každého klubu' j* dotaci
vyčerpal. V minulén roce to někteří nedo-
kázali ....

2. Projednáno bylo zpracování kalendé-
ře soutěží na-rok 1993. Předběžný kalendá'ř
zpracovaný Ing. Bartovskýn dostali "do
práce" jednotliví treaéři. Jojich úkolem
je dohodaout posuny termínů v ''kolidují-
cích" soutěží a doplnit M čR. Ka1endář
přijde ťlo tisku v prosinci a koncon roku
bude rozeslán pořadatelůn soutěží a klu-
bům.
První pohled do kalendáře oam napoví, že
s poěton soutěží v kategorii I'IA to není
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p1atný průkaz i průkaz starý. K tomu
kroh'r vedlo čtooeu dosud neáristují_
cí ělenstv{ Aeroklubu čR ve FAÍ /a
tín otevřeni' otázka, konu bude patřit
"6"?/. Za rok snad budeme moudřejší;

b/ v roce 1993 p1atí stávající národní
stavobní a soutěžní pravidla.
5. V souěasné době je v evidonci ?60

rozlgděích. V roce 1992 bylo vyškoIeno
130 rozhoděícb. Zá'jemcí o školení z o-
blasti Východních čech a přilehlých níst
se mohou přibrrísit na noji adregu. o
nístě a terníau školení se rozhodno po_
dle zéjnu.

6. Čuc,etl projeťtnal předpokIódar1ý do_
pad rozdělení fecelace lra práci čmlos a

člr<re u.

7. čwr.eu projednal ěerpáaí financí.
Byla uvolaěna ěástka 16.o00r- Kčs pro
sportovce-medai1isty }J čR 1991 a vítě-
ze SP 1991.

E. Rgdakce ěasopisu MODEÍ"Á'Ř nabízí
našemr svazu jednu stráDk"l každý něsíc
pro tisk organízaěních zpráv apod.
,/předpokládá se rozšíření výtisku o g
stránek,/. Cene' této stránky je 60.O0,-
Kěs. Svůj aázot na tuto ns'bídh.l nůže-
te sdělit tajenníkovi čmlos parru Miro-
slavu Navrátiloví /tel.+fax O2_8C2604/.

Jaroslav Urbá'nek

o čem se mluví v subkomisi Pro Volné modely clAM FA!

Případrré změny prav'ide1 Se sj-ce budou 'vat*ít" až l-'la jarrrrn-r
z:elsedátrí. přesto trebo spíš právě pr-oLo pr-obrhá čÍ1á clj-skutse mez i
č1erry sr_rbkomÍ-se o jedrrot1:i-výclr ténratech.

V některých případecl_t Se jectná o maIj.čkostj-, Zpt=est-tět'tÍ
l-rěkt erých čLánků praVide1 atcl _ což tretrí pod.stat rré. H1avrrí Léma{:erciebat jsou však spojena S oLázkami hlltkr-t, s hoclrrocenÍm světovéhopoháru a s jutniorským MS-

V otázce hluktr, která se týká kategor1e F1c, jíŽ v1astně by1orozhodnuto na jaře. Výs1edkem je pravicllo, kLeré plně IegaIisuje
Í:ot-tžitÍ laděných výfutků. Surbkomj.se byla Lehdy pod takovým Llakemz vyššÍch orgánů, že něco r_rděůaL rnr-tse1a, ted S odstupem Se a1er'-ešenÍ nezdá nejšťastnějšÍ- Z lactěných výfurků jsoq značné obavy,protože znovu zvedtrou _ a dost podsLatrrě - výkorr moLorů i mo{elů,obojí už í ted neúnosně vysoké- Diskurse Ledy neustává a Clá SečekaL, že výsledkem bude rrěkdy. v budoucnu předepsaný tvar výf utkur_od nového roku jsou ovšem 1aděné výf r-rky povolené a gtrčitě tohořada J-idí okamžj-tě využj-je-

l]odnocení svěLového pohárut: sotrčasný stav, kcly Se ud'ě1uje stejrrýpočet bodů nezávisle na úr*ovlri souLěže, těžko může naclchnourLrlěkoho, kdo umí přemýš1et. Vítěz souLěže dostane 25 bodŮi i kclybylétal sám - To ovšem vyhovutje lídem z oblastí, kde jsour 
=o,1tÉ>ámá1o obsazeny- Jedrrá 5e pr-eclevším o Austrálií a jejÍ oko1Í,čásLečně o Skarrdirrávii. Ve výs1edcíclr je kažclor.očně já=ňe victěL'jaká je výhoda, závocl.it v těchto oblastech-Zejmérra naš-i Pr-otirrožcÍ si1rrě proLesLují proti změrrám.zdŮivodňurjÍ Lo i LÍnr, jal< Že k tomur přj-jd.out, áby museli cestovatpo svěLě. V podobrré si{-ur..lci jsott však i v USA. VŽdyť V tcrkobrovské zemÍ smí být r^očtrě Laké jen 2 soutěže. V našem koncisvěta, rozděleném a clále Se rresmyslně dě1ícÍm pod'le jeclnotLivýcl-l

t-rkřivděných vlasLetrců, rnohour být v kažclé zemi také ctvě-Je zajímavé, že pr_oLi změnám hodnocelrÍ jsou i- h1as5z, kterév_""zvedávajÍ takovot-t rrepoclst.aLr-roui Věc, jakour je je.1 rroclr-tcho:;L
systémv -
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Mťr j pávrh ' který se Ír i zďetl a pořád zdá dobrý. z atím t-rept^oŠ'e1-
Nový rrávrh, kLery poclává tryrrí předseda subkomise, rozš.iřr-tje
aLespoň, počeL hocllrocer'rých rnÍst- ze I4 l-]él 24, čÍnž by Se zvětši1
počet osob, kLeré získají r_rějaké body- ot'ázkr-r úrovně souLěže'
kLerá je zhrutba clár'ra pr>čtem účasLnÍkr-i, však předsedův návrh
neřeši -

Jutrrioři: l-eLošnÍ MS V l-r_rčerrcj. bylo sice po všech str^árrkáe-h
vyclařerré, přesLo však všichrr-i cíLíme ' Že v celém sysLému je cosi
shnilého_ Všem je t otiž dobře známo , Že řada junior-ui vystr-tpr-rje
spíš formálně, V€ skutečnosti závodí tatÍcí- Ur_čitě se Lo lredá
řtct o Všech, když třeba Jarda orel Lrénutje syl-]a dlouho předem,
pak klobouk dolů- Bohuže1 je to así spíše výjímka. AsÍ by rreby}o
vhodné zavádět' znovLt pravj.dlo o tom, Že účastník sourLěže musÍ býL
i staviLefem modelu, proLože se to nedé zkotrLrolovat. NenÍ a1e
správný takový sLav, kclll podí1 závodníka spočÍvá jen v odhozenÍ
modelu -

Řešení se h1edá velmÍ LěŽko, zatím se dÍskutrlje. Jedna z cest
je zVýšit Věk, omezujÍcí statut juniora. Jiný námět navrhuje
létat "ma1é" kategorie namÍSťo "ve1kých". To se mí moc neJ-íbí,
ma_lf mod.ely" jsout l_la 1étárrí slrad obLÍžnější, než velké. Jiný návrh
cllokórrce přectpokJ-áctal ZnovLlzavedení pravíd1a o sLavíte]-Í modelu
S tím. Že př-i přejímce by účasťník muse1 pohovorem prokázat, Že
moclel ' sLavě1 sám- PořadaLel souLěže by zĚejmě mutsel zajistit-
ml_]ožstvÍ kva1j-f íkovarrých Llumočrríků, bez komenLár"_e-

Mpe osobně se zďá, že vhodrrějším řešerrím by mohlo být zavedení
z jednodr-ršených kategoriÍ veIkých mode1ů- Asi rler]Í moc známo, že
Lento systém por-tžíva1-i s úspěchem V býva1é NDR" Z jednodušení by
spočívalo jeclrrak Ve snížení maxima na I2o - 15o sekund, jedrrak Ve
zjecltrodušení konstrukce. PředpokládaL bych předepsaL nejvyšší
počeL ov1áclarrých ploch během letu. Tak by Se soutLěže nemohly
zúčastrrit Lechnícky s1oŽité mode1y, které jurrríoří sami během těch
rrěkolika 1eL, které mají k dj-sposj-cí (od rozLrmLt Vzetí do 18 1et)
nemohout zvládnout aní stavebně anj- letově. Tyto zjednodušené
mocle1y by pravděpodobně stavě]-j. junioř1 samí, protože pro dospěLé
by rreby1y dosL aLraktivnÍ. Současně by odpovÍdaly í slávající'm
pravidtŮim, Lakže by byly použÍ.Le1né na Všech sourtěžÍch. ZajímaIy
by mne názory čLenářů, úmys1ně nepíši níc konkréLrrějšího.

lng.lvan Hořeiší

Několik Poznámek k MSJ '92
V ninrrlén ěísle \lL jste si nohli pře-

ěíst repotté'ž o Miatrovství světa juaio-
rů 1992 v Lučenci z Pera Jaroníra 0r1a,
trenára družstve. Dnes bych 99 g gÁni
cbtěl podělit o své dojny a postřehy a o
pohlcd do budoucna.

Fingnce. Úěast'!a Ls ncní 1evn6 záLaží-
tost. Byla financovéla ze ětyř zdrojů:

- "fedcrál" uhradil výběrovou soutěž v
krětnu v Lučenci, zá'věreěné soustřodě-
Dí /3 dny,/ před l{S, startovné a pobyt

Ba líS;

tta}Ěí dva zdroje, "národní" modelářské
svBzy zajistity pro sYé roprezentanty
nteriól. čoskonoravský svaz poskytl
/pto teptezentanty z Čý ěasovaěe, no-
dellspan, trubky DB tr:upyr gunu FAI e
financo rra individuóIní přÍpravu. S1o-
veDský svaz zajišloval nateriál v ob-
dobnén rozoabu1

ětvrtý zdroj - to byly rodiěovské po-
kladr1y ./někdc oa přípravu pedly "pré-
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mía stržené zaněstnavate1sn'', někde
spoleěné úspory urěené na něco ''ro-
zunného'' do rodiny/. Z ních byly hra-
zeay různé ''drobnosti'' od cestování
po soutěžích až po nápoje na p1oše.

l'Iáklady na jednoho
desetitisíců, a to
kolik stojí nedaile
sportu.

soutěžícíbo jdou dó
jsne byli dona. Hla,
v naěen "tralén''

PřípravL větší ěást přípravy se ode-
hrála v nateřských kluboch pod doblodem
starĚích odborníků. Nemohu so nezmínit
o podílů ostravských modelářů-notoróřů
pánů Doleže1a a Yichálka na přípravě
družstva FlC. Rozunně zvolená technika
modelů úměrná věku soutěžících a její
spoleb'1ivé ovládání slavity úspěch. Ur-
ěité podcenění v přípravě, létání ve vě-
tru, se projevilo zejména v katogorii
FLrt. Nutno poznanenzt, že přístup vĚecb
juniorů byl zodpověd4ý.

Závěreěná příprava, probíbající tři
dny před líS přímo v místě konání1 potno-
h1a upevnit partu a byla pro nás příno-
serr. ZvyEali jsne si na ,,tropické" poěa-
sí, dolaěovalí nodely i návratovou 

"1už-bu i rodiěovský servis. Také jsme eo_ na_
ladili trochu optinisticky. Tréainkové
lety byly dobré. Zóvěreěné přípravy i
vlastního líS se zúěastnili i dva néhrad-
níci - A. l,ajcnan a M. Reichard. Běhen

mistrovství organizova}i a zajišIovali
spolu s nosoutěžícíní reprezentanty ná_
vratovou sIužbu. Jejicb podíl na cglko_
vén výslecku nglze přohlédnout.

Již

příštím MS. Startovat zdo rnohou junio-
ři narození v roce 1976 a později. Pro
ty nejnladěí něco pro povzbuzení - &íš
nojnladší reprezentaat Jurko Sobinov-
ský se narodil v roce 1980 a na l{S si
nevod1 vůbec špatně. Přitom nůže star-
tovat na MSJ ještě v roce 1998.

Protožo nebude snadoé zejména v kate-
goriích FlB a FIC sostavit tříě}enné
reprezentační druástvo, obracím se již
ayní na nodelářské kluby: náte_li žé'ka
ěi juniora, který má schopnosti a zá_
jen o výšo uvedené kategorie /rovněž
tak o F1././ t ozvěto ge na moji adresu.
?říprava družstva by něla zaéít již v
příštín roce 1993. Přesný plrín činnos_
ti bude schválon na jaře 1993' ale přod-
běžně je nožné říci' že se poěítá s m-
teriální podporou, soustředěnín a star_
tem na oezirÉrodních soutěžích. Jediaě
tan se nůžou junioři "otrkat" a poznat,
co je konkurence, hronadný start atd.

Jaroslav Urbá'nek

nusíme uvažovat o roprezentaci na

Lltály a nálezy

Běben Mistrovství čsrn v Plasích
se oalezl dalekohlod. Všechny snahy
9 Ť}"?"oí majitele jsou zatin ne-
uspeBné '
Proto tedy:

dalekohled je v černélo kožonén
pouzdře zn. CAHL zEIs JEM
8x3O DELTRTNTEU.

Informace na nré adrose.

rng.Ivo Kornatovský

ítěz sp 1991 Ing.Jan Vosejpka by1
v letoěnín roce.
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Zdeněk Havelka: VÝROBA TORZNí SKŘíNĚ

zír,y
Ve
od

Vo1ném ]"etu č ' 4/9I a l/9z jsen si
rn6. Ivaaa Trégera. chtěl bych také

V zině roku l99O/91 jsem se odpoutal od
etavby nodo1ů F]Á s celobalzovýu potahen a
postavil dva nodely, u nichŽ je torzní
skříň z kevlaru. Druhý nodel "LI\DY" by1
publikován ve lj'L ě. 3/9I. Jolikož nepatřín
nezí nodeláře, kteří nilují výrobu žober'
a u ioho nodolu je jicb v torzní skříni
skuteěně požehoaně, snažiI jsom se obejít
tuto věc pomocí polystyrenového jádra. 0d
sanébo počátku se rni líbilý modely l1onzy
Vosejpky, který toto aplikuje' alo oetrou-
fám si postavit node} s takovou ěistotou
jako Honz&. Na l{S v Jugoslávii jsen ho
trochu vyzpovída1 a pak jsem se rozhodl'
že to zkusín.

By}o rni jasné, ža torzní skříň nusím
uděIat v negativní forně. K jojí výrobě
jsen zvolil opět polystarén a to jennoZťA-
ný a co nejtvrdší. Aby pozitiv Áoneěný
výrobek/ byl dokonale hladký, nusel být
vnitěk forny vylepen laminátem. Z tobo dů-
vodu se vlastní forna skládá zo dvou ěástí
/horní a spodní část profilu,/ a ty jsou
pak slepeny v jeden celok. DěIící rovina
obou cglků je středem náběžné hrany
/víz obt. I/,

ěást laminít

Z hliníku tl. 0'6 nn jsern vyrobi1 šablony
torzní skříně pro jednotlivé ěásti křídla
/kořen, střed-lonení, konec ucha/ a ša-
blony pro spodní a vrchní ěást foray /víz
obt. 2/, V hliníkovýcb šab}onách jsou na-
vrtány otvory průměru Or7 nn pro chycení
šablon k polystyrénu při řezání.

Z polystyrénu jsem nařezal hranoly, je-
jichž výška ie ?r5 cm, šíře o 3 cn větší
než hlobka torzky. Z toho 2 cn jsou před

s chutí přečot1 články "Skúsenosti s kcnpo_
trochu přispět k této probIematice.

Obr. 2

šablona pro spodní ěást forny

šablona pro vrchní ěást forny

Profíl torzky

zaěátken profilu a l cn za konec torzky.
Přesah zg l,orza!, skříň je z důvodu ěás-
tečného prohnutí piIy ,/odporový ar6t/
při řezání. po uřezání je zkrócen o 7
mn. Z hranolů jsom podle šablon uřízl
spodní a vrchní ěást formy a každou jseu
seřízt v místě dělení forny. Odpad jsen
hned novyhazoval, protože je ještě uži_
teěný při vylaminování formy. Laninrít
pro vylopení vnitřků fororn o sílo cca
0115 nn jsen dopřodu vytvrdil. Pro spod_
ní ěást forny na hraaolu ve tveru obrá-
ceného uV' z důvodů obybu proťilu v ná-
béžné hreaě. Pro vrchní ěást forny jsen
laninát vytvrdil z důvodů předtvarovóní
na skloněném vá1ci. T'gninát jsen ořozal
na požadované rozněry.

špendlíky jsen chyti} přobytečný po-
lystyrén před naběžnou hranou, ale přod-
tín je mezi oba díIy v1ožen igelit. Na

0br. 1

horní
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Obr. 3

laninát+igo1it

po1ystyrén
zanezující
zborceaí forny igelit

rovnou ěást forrny jsem přitepil opět do-
předu vytvrzený laminát, natřel vnitřní
ěást forny a po1ožil před1aminovBnou ěást.
Pak přiložín opět igelit a další odřezek
uzavírající forrru do tvaru kvádru ,/viz
obt. 3/. Dělal jsem vždy dvě ěásti sou_
ěasně. Tedy spodní ěást středu, pak uší
atd. obě ěósti formy jsem položil n^a

sklo, náběžkani k sobě1 na kterén je se-

Obr.4

Pro dotláčení torzní skříně do forny
eiouží liĚtat která ná výšku o 2 nrn mcn-
ší neŽ je výška nosníku. Tato 1išta jo
nalepana na hranolu 20 x 20 nn. Ilranol
s1ouží k zamezení prohnutí lišty, které
by se-nám mohlo stá't zejména u ucher, kdo
je nošník podstatně slaĚší.

Po zhotovení všech foron a ponůcek je
výroba torzních skříní již jednoduchá.
K hotovérm.r uhlíkovénu nosníku /výtoba
byla popsáne u nodolu I'^D\/ přilepíne u-
říznuté polystyr-énové jádro' na jabož
krajích jsou balzová položebra. Pro ko-
řen jsem volil balzu tl. 4 mn, střed
7 nm a konec křídla 2 mm. Uřežen'e pří-
slušnou šíři kovlarové tkaniny s vlákny
oriontovanýrni pod úhlern 45'. ňezat ke-
vlsrcvou tkaninu byl pro mne dřívo pro-
blém; přís1ušný pás jsarn oblepil izolo-
pou a v jejín středu na skle aaíezal.

špend1íky

polystyrén
zanozující
zborcení formy

1amínát
+igelit

laminát

parační folie. Vše jsem obložiI potysty-
rónen o stejné výšce jako je forma a
vložil do pytle. Po vytvrzeaí vybocíne
přebytky, popřípacě zaříznema přesahují_
cí laninÉt do roviny a můžemo slepit vrch-
ní a spodní ěásti k sobě, éínž je forna
torzní skříně hotová. Výroba forny jo po-
něrně zdlcuhavá, a1e torzní skříně jsou
pak hotovy ve skuteěně krátké době.

1išta

Nyní položín ikaninu na sklo, nakreslím
fixen pruh, který chci řazat, veznu kana-
gon a v rrístě požadovaného řezu nanesu
terkcu vrstrnr, kterou necháur zaschnout.
Foton podle oca}ového pravítka nařgžu
příslušný pás. Wákna díky kanagomu neu-
tíkají a kgvlar so řeže cglkom snadně.

Uřezaný kevlar poIožíur na ige1it ,/do-
poručuji teŇí/ a nalrytíu eporiden. Fo-
užíván živici LF 1 ěi I.8. 2. Množství
živice je 1r5 krát větší než je váha ke-
vlaru. Pro zpevnění neběáné hraly je v
místě ohybu vložen pruh uhlíkové tkani-
ny. Uh}ík je také asi do jodné třotiny
od kořene na vrchní straně profilu. Po
nasycení položíne nosník s po1ystyrénon
na kevlar a obtoěírne přee náběžnou hranu.
Všo zasuneme do formy. Zárov.:ň jsen děl'al
vždy oba střody souěasně. Pormy s torzka-
ní jsou položony na sklo náběžnými brana-

laninát

dotlaěovací
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Obr. j

ni k sobě. Pak jsou vsunuty dot1aěující
1išty a nakonec je vše obloženo opět po-
lystyrénom do výše formy. Polystyrón .ie
sanozřejně po}ožen i z bohr, abý 8e za-
mezilo znáčknutí forny. Vše je vloženo
do pytle. Při odsává'ní vzduchu dot1ačín
lišty do forny, čínž je zabezpečeno, že
torzka je zasunůta aŽ do přední ěásti
formy. Dotláčející 1išty nusí být pota-
ženy ige}itom, nebot přebyteěoá živica,
ktorá vyteěe z fony by nám způr:obila
přiLepení lišt nz nosník. 1bké by se nÉn
na liĚty mohl přilepit přooahující ke-
v1ar.
Po vyjmutí z pytle uřežene přesahující
kevIar zároveň s nosníken a torzky jsou
hotovy. K torzní skříni již staěí dole-
pit na šabloaě žebra s odtokovkou /uhlí_
kovou,/ a opáskovat žebra. Při1epíne ko-

l"gno.ré žobro a oblcuěek a kří,l1o ;e boto_
vo. Tínto způscben ;sem v Ietošním roca
v;rrobi1 tři modoly a váhově vychází vel-
mi příznivě. U :rvého byla bmotnost v
kostře J5o g, u druhébo 135 g a u třetí-
ho 160 g. U tř'etíbo urodelu se ;edná o

klidovku stavěnou pro potlaěování VOP
a nosníky jsou zde víco dimenzovány. U
větĚíbo rozpětí se n:ín hmotnost torzek
sanozřojurě zvětší. Hloubky torzek dělárn
do jedné ětvrtiny hloubky křídla.

Nevín, zda jsen nókonu poochl ěi Ji-
ného odradil, alo zastáván názot, Ža
je třoba podělit se o své poznatky 3 oS-
tatníni. Vždy pomůže přeěísr: si pár
ělánků než ělo'rěk zaěne stavět něcc ji-
nébo. Proto přeji všem příjennou próci s
kompozity a co nejlopší uodo}y.

PROFILY
BENED

polystyrér, \ uoar"ěovací kevalr+igolit
1išta
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Modelářs l<é

Ťato příhoca sice nerr:á atnosféru pří-
mo modelářskou, ale stala se aásledkom
scutěžo, takže do našeho ěasopisu roz-
hodně patří také.

By1o to pa soutěži FlA na letišti
v Sazené. B.ozvážel jsem kluky domů no
a poslodní z-bý1 Pepík Kubeš se svou dív-
kou, která tenkrát byla na soutěži s ná-
mi. Chtě} se totiž ještě stavit u své
babiěky, kde měl slíbený sváteění oběd.
Ten také v pořádku dostal a v kastrů1ku
si jej jako cennost odnáše1 do auta. tsy1
po soutěži, ostatně jako vždy, řádně vy-
hládlý a tak se na něj velice těšiI. Vy-
razili jsnre tedy všichni tři p1us sváteč-
ní oběd k Pepíkovi. Cestou si plánova1,
ještě řádně l'prosoIený'' po nároěné soutě-
ží, jak se nejdříve vykoupe a Pakr pak se
ss pustí do té svíěkové. Dokonce se v tu
chvíli zazdál.o, že snad při tom myšlení
na jíd1o zapomně1 na svoji dívku. No vy-
padal opravdu dost vyhladověIe, což ovšem
nebyla u něho žádná výjirka a o jeho chu;i
ti k jídlu po soutěžích by se da1o vyprá-
vět, a1o to snad až jincy.

Když jsne dorazili k jaho paneláku'
začal si Pepík vyndávat z auta všechny
své věci, ovšen nejdříve nuso1 odložit
někan ten kastrůlok, který ce}ou dobu dr_
žel na klíně, aby so s nín n á h o d o u
něco nestalo. 0d1oži1 jej zatím na stře_
chu auta. No, mě1 toho s sebou trochu víc,
takže ta vykládka bhvíli trvala. Poté
jsne se rozlouěili a já odje} sán ke své-

0hřívání 9Umy

zeŽitI<y Bohouše K límy
nu doncvu.

Asi po dvoustech netrech, na první
křižovatce' se najednou ozval rachot.
Za kíížovatkou jsen zasta,vil a šeI se
podívat' co so děje. Uprostřed té kři-
žovatky se válel Pepítův kastrůlek se
svíěkovou a vedle něj takové tři krás-
né veIké kusy nasa. V tu chvíli se tan
přiřítili dva psi, no něco jako bernar-
dýni křížení s teletonl & o ten oběd
se bleskově postarali. I ton kastrůlek,
než jsem k něnu přišel, byl vylízaný
a odnesený na ěenichu jecnoho z nich
o kus dáIe. Ve jlo na chodníkr.r stáIy
dvě dívky a smáIy ss, aŽ so jin slzy
koulely po tvářích. Jenon chvíli jsen
zkoprněle zíra1 na to díIo, hlavou mi
přitom blesklo' jak chudák Pepík, zdrcon
v obludné předtuše, že oběd od babiěky
jistě již neuvidí, shání po bytě aspoň
suché rohlíky. Pak ni to, af rri Pepík
pronine' přiš1o taky k sníchu, takža
jsne se v tu chvíli smáli všichni tři.
Navíc dívky v donění, žo se eněju
vlastnímu neštěstí, propukaly v téněř
frenetický jásot. No, tak voselou kři-
žovat}u jsen snad v životě neviděl.

Tak si nyslím, že ten oběd nakonoc
opravdu stá1 za to, jenonže bohuže1 no

dlgital íeadoUt volcÍo lasloning
OIAGRAMATIC LAYOUT

H ei zung

PIJN táYoUT oF HEATER

tvío layoas kdneó
trcol. appÍor.3ínm

2 Lagen gekraus
te wol1e, ca.

Batterie
3mm

6mm balsa

+Yg baklr€
pap€í

Pylon-
Ausschnitt

Pdliuoo"'.o every ro sec

heal€í
lhoÍmo-

stal

poweí
soUíco

taky pro Pepíka./)z-,-

HEATER CROSS.SECT]ON

F'l B Motor Heater
by Bernard Aslett

Kl e t tverschluO

watoÍpíooí
outeÍ coveí

wasserdichte
Schích t

íosistanc€ wiío
W id ers t ands -draht

Ba ck pa pier
l6mPeÍatUÍe s0nsoÍ
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e cG 54%

0.5 día turbulator

'6 sq LE

wing ribs 1.Smm 12 lb/cu ft

tip ribs carved in'sandwích'

13

Fus pod 10 balsa core

+ 1mm ply íacings

' 1.5 web centre panels,
t 6x3 balsa centre panels, 6x3 -> 4x3 tip

Keep boom, íin and tail VERY light.

Aim to have nose as short as possible.

,' 12x3 centre panels, 12x3 -> 8x2 tiP

SINNER 5

F1 H A1 by Paul Lagan

I

'timer Hatschek hook 2mm íin/rudder

12s - ->!+ - - sso - -'l* 77 l'
ll

, 1.5 sq

t 
0.8 web 4 centre bays

tail ribs 0.Bmm 12lb/cu ft

,, 6x3 spruce centre panels, 6x3 -> 4x3 balsa tip

,' .' 6x3 spruce doubler at root
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| - hotder of hoď; lrot€(Qss Fart
2 - nring port
3 - oxle of mďihg por! Lurning
+ - lotch
5 - rccker
6 _ adjusting screv ď rudd€F posiLion ch circtes RPz
7 - odjuíing 's€re.r ď FuddPr posiLion in free flight RP58 - scc?ý of Tll pislon
9 - odjustinj screg oí rudder position tn Lie time of

storL Rp3
l0 - odjusting scre.' of Íron! pcsilion of TH novino po.rt
lÍ - chon.rel for second .6unt,, ltnc ProtecLion; thě čhonnet,icrnt on hook holder
l2 - odjusting gcror of hook unlotch ďfort
13 - |ine^frorrr lotch lo pend.]íurn of Liř'r; the line prcr'idrs

s',a:ting of t,,ner
14 - I'jide tu6e for ttne 13; Lhe tube nornt on hook hotder

Mechonicqt timr 3 functiors
i5 - spiral disk
1G - gendulun of tlEer
í7 - 6or of tirrrer
t8 - rocker ď first "6r,rnt' corrrnond
19 - rocker of stccrd '6unt'.' ving skevrress !Ť€c}tonisÍu ohd

ruí,ter deloy coamonds
?9 - rccker of lIT cc=mqnd
21 - ploie ď Liner nochlne
?2 - an2tq picce fc:- DT Bine pro..ection

}íini slemesg me.honis! VsÍ
?3 - YsX Sody; nweless pc.t
24 - rcckgr; íDýinl PoÉ
?5 - tsl{ ptote; the plote rros glued or corson eo}tr ď

fqseloge ncse

31 - odjusting comPcnent ď ťengl'h of tina 30

39 - adjuíing conPon.nt of tength ď lirre 3ř
c!ie nechonisí

49 _ i.'- 1'l.:: cÍ st 1t: l izcr
4l _ pr-3'. vi}-!r krl:'[ed nut; íqti!'zer res.ls on the nut ln

- Í",': Íti9i.t. E;.the nut chong€s sto5i Iizel p<sition sP!
12 - 7gll9.' sto$iIizer rcís oň thc roller Belore lirst

"r-,r:{" c3mo^J, by the 5619, a1 ro(!er cl-snges
!'-;,r-r ! rtp- pcsriion SPt

43 - '-u1,.: lc- [ines LZ ond L{

14

I Á 5L ,! i ,/{,!2t 16 18

timer towhook

I

{4,.{5 - frmt ond Sock ploces for chorge; permit to choqe
._ -Cent€f 

ď mss P6i}-ion tithe.d cňonge flying rcighi
16,47 - scŤeY plu9s of frorrt ond bock ploces for čhqrqá
48 - 0n9ťe piece vt..h hotes for lines Ll,L2,tJ
{9 _ odjusting conPoÍleÍt of sto6ilizer Position sP4 ofter DT
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IMAKAROV & KOCHKAREV
M oscow

wing skewness
mechqnrsm

Avtoiion 1n sttt ute
Aeromodel club

?,?,,
Sorgri llďw
RtlsSlA, t23480, lloano
Fcpocr ltar{reogqps ta

t_t_1€

lltlňoil xochl(a€?
RlSSlA,l25t30, LE.o
Bonarrxuú nF 3-3{

" rudder delag
Motivators: rudder, stoBiti.zer , right winq

ruBber o{ slo0ilirer
nounting y

I

, neFS IrrFlNITlq:a

ti1leeř *'," ó o.3nq) f irst "6ot.
ine^copron threod 6 0.4 nm) second .6ut-
1iieet co6l" É O-s'4 Írom tovÍrook to rudda

_coprfu thŤod 6 0.4m) DT A ťt dimensions mm
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CHOR D

4 3/r5:
Č I/(

C,6. 5O PERCINT

T/? DI6,

1/3?'BALSA
VITH.OOOg.
ALUMINUM

\o

ct

Ý

|1INUM PAN
,EG, DOVN
'UST

L I/4' DIA. ALUMINUM
TUBE ,O3O' VALL

OVIRING
----T 3/ 4'

I l/4'

4 l/4',
5 3/4', t1

-F
>š
4Z-q+
J-ta
< az-cqař
boP
ť3á
t \-l ()

T
F
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o=
(/) s
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;uhP
ňO /YOO
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Coupostrr TAILBoDM
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1/AO'BALSA
CARBON/TPOXY
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1/3?' BALSA VITH
.OOO9'ALUMINUM
COVERING
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a
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F
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VING
STAB.
FUSE,
BALLAST

500,125 S,O, lN,
7 6,t7 | S.0. I N,

198,0 GRAMS
20.5 GRAMS

47I.5 GRAMS
60.0 GRAMS

TOTAL 57 6.?96 IN 750.0 GRAMS

a
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LJ--)
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o\

MOTOR - COSSI
R.P.M. 27,OOO STATIC

r/ 4',

VIN6 RIB (ROOT)
FULL SIZE

STAB RIB FULL SIZE
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KAM JDE VÝVoJ KAT. co, ?

Touto otázkou jsen se dosti intonziv_
ně zabýval a chtěl jsern přispět i sv;ýui
zlr:ušenostni. Bobužo1 však vše jde velice
pormlu a tak tato doba, kdy prakticky no-
náne naše národní pravidla, odradila pří-
}iš nnoho nodelářů. Je velká škoda, že
se tato kategorie ubírá směrem, kdy všech-
na pozornost je věnovánir rnotoru a dÁ se
říci' žo ja to soutěž nikoliv modelů, ale
notorů COo. Je sice velice pěkné, že se
dá docílit až pětiminutového chodu notoru
i s 3 ccrn nádrží, aIe při maximu 120 vto-
řin tato kategorie ztrácí smysl. Za técb-
to okoIností so katogorie ocitá na nrtvén
bodu. Modeláři zt'tácí ztíjen a jak za tét,o
situace dál? Snad se již b1ýská na 1epší
ěasy. Dostal jsen dopis od našeho trené-
ra pana Antonína Tvarůžky, ve kterén mě
také zasílá návrh našich národních pravi_
de1.

Takže jonon ve stručnosti. Motor na
COo plyn, aádrž 3 ccm, váha modolu při-
prá'veného na s'ťart je ?O g. Maximum jo

M E MORIAT I.

MgmoriáI Jiřího Snoly, létaný 1etos po
třinácté, byl pozaanenáa nepřízní poěasí.
Ostatně u této kategorie takové poěasí
je obvyklé, ale tentokrát se 1étalo na
hranici regulérnosti.

Chvíleni jsem již pochyboval o našem
počínáoí, nebot jsen spíšo zastáncen 1é-
tátrí' kteró ělověku přinríší radost. Tato
soutěž by se však daIa nazvat "Poslední
křeč sifoaového létání". Tolik rozbitýcb
nodo1ů bylo jen pro silné povahy. Tato
soutěž měla být i prvnÍ oficiáIní neziná-
rodní soutěží u nás v katogorii C0o. tso-
žel však pří1iš vysoké startovné, fttsré
bylo jíž předesláno v }rtodeláři, vyvolalo
nozi modeláři znaěnou diskusi na lrcM. z
našich mode1rířů by se nikdo mezinárodní
kategorio zúčastnit nemohl; startovné

je 120 vteřin, Při nepřízni poěasí je
nožnost naximun zkrátit. Rozlétávání
zatín nebylo řešeno. Snad by to byla
jocna nožnost.

Druhý sněr je teoroticky dokonalý
a spraved1ivý. V minu1én ěíslo 1rL ho
nstíai1 K.J.Hammerschmidt. Jedná se o
zastavení notoru po urěité době. Bohu-
žel však tento sněr přiruíší da1ší tech-
nické prvky do této kategoris, zvyšuje
pořizovací cenu a tín zmenšuje poěat
zájonců o ní.

Takže, co ruis v příštín roce ěeká?
Těžko říci, ale nobu vás ujistit, že to
zá1.eží jenon na nás.

I přos tyto nojasaé vyh1ídky v kate-
gorii CO"l ván přeji pěkné vánoce a
jasnější_vyhlídky ve vaěen osobnín ži-
votě.

Petr Vašina

SMOTY
p1us náklady na cestovné' raději ani ne-
budemg počítat. Kráčíne sice do Evropy,
jak říkáme, a1e jaksi špatně vybaveni a
přizpůsobeni. Tuto situaci chápou zahra-
niční nodoláři a tak třeba v Rakousku je
startovné na oficiální nozinrírocní soutě-
ži 50 ATs. Je třoba hleťlat i u nás mož-
nost, jak pořádat pěkné soutěže kde no-
hou 1état spoleěně naši a zabraniění no_
deláři a nenusí to být ani oficiální ng-
zinárodní soutěž. Při trošo nánahy se da-
jí sohnat i sponzoři. Brzy totiž bez této
spoluprácg nebudene noci pořádat žádnou
soutěž.

teě tc vIastní soutěži. Létalo se naxi-
nun 90 vtořin, protože podmínky nedcvoIo-
valy při dané ploša zabezpeěit bezpoěrr;ý
návrat nodelů. Z těchto 9o vteřin so još-
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tě 30 vtgřin odtáčelo na zemi. Ťakže si
každý nohl vyzkoušet takti}rr, ktorá se po-
užívé' při rozIétávání. Nakonec vše dopad-
1o tak, jak jsto si nohli přeěíst v },Íodelá_
ři, protože jsom výslodkovou listinu do-
sud nedosta1. Soutěže se zúěastnilo 18 sou-
těžících, z toho 5 juniorů a žáků.

P.V .

vÍstoplll
senioři

P. Vašina Ústí nad O. 4o7 s
J. Musel Třebíč 392 s
B. Fridrich Kladno 336 s

1.
2.
3.

zacl a Junlorl
1. D. Vašinová
2. I. Modrová
3. L. Stárek

Ústí nad O. 333 s
Kladno 170 s
Choceň 148 s

41 soutěžících
30
18

vELKÁ cENA
Jak dopadl II. roěník seriálu soutěží,

který vypsal vol$ý L]ET?. Do seriálu byly
zařazeny tyto soutěže:

Ústí nad Orlicí
Podhořany
L{enoriál J.Smoly

Letošního roěníku se zúčastnili i zahra-
niční noťleláři . Ze +,řt soutěží so zapoěítá_
vají dva lepší výsledky. 1títěz získává to-
tiĚ uoaů, kolik je na soutěži soutěžících
a drubý pak o bod méně atd.

A
E
A
cs
cs
csž. cs
cs
A
E
cs
H
cs
csj. cs
CS
cs
UD

ž. cs
11

nej1epších
COr. A jak

Vítězové soutěže - zleva B.Fridrich'
P.Vašina a J.Musel

coz
ket COr?

Ústí nad 0r1icí 4 soutěžící
Podhořany 12 soutěžících a 20 node1ů
Men.J.Sno1y 9 soutěžících, 3 létající
1. V.Vaněk Pelhřinov
2. R.čerqý Rakovník
3. R'Jed1iěka Pelhřinov
4. D.Dvořák Rakovník
5. J.Kubica Praha

Předplatné W na rok 1993 získávají W.

Schaupp, D.Friě, P.Vašina nI., L.Stárek
a V.Vaněk.
Vítězůn gratulujene
1993 mnoho pěknýcb
nodely na COr.

Vylopšení motoru !ÍODEIÁ. Zkrácení trubi-
ěek unožní nožnost plnění větĚího množ-
ství zkapa}něného plynu C0, do nádrže.

1. W.Schaupp
2. G.Benedek
3. !Í.Each
4. D.Friě
5. J.Slanina
6. M.Stárek
7. L.Stárek
B. P.Vašina
9. G.Kirchert
10. L.Bádovský
11. J.Kubica
. G.Szilágyi

13. K.Mládok
14. P.Cajtba.ml
15. P.Vašina
16. J.Musal

B.Nospěchal
18. J.Luňák
19. P.čermók

0.Debreczeni

71 b.
69
63
62
60
54
52
5L
48
46
45
45
44
43
4T
36
36
31
29'
29

v abso1utnín pořa-
dopadla soutěž trB_

a všen přejene v roc€
zážirkťl při 1étÉ'ní s

To je ťtvacítka
dí v kategorii
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DÁREK PoD STRoMEČEK
Doufán, že vám přijde vhod tento náěrtek na střed

sklopné vrtule, kterou používají rakouští rrodeláři a jak
se zdti, velicg úspěšně.

Střed jo vyroben z duralu o prům. 25 nn a tl. 4 mm.
Středový otvor má průměr 2 nn, čtyři odlohěovací otvory
nají průněry 5 mrn, drážka pro uchycení vrtule je 6 mm ši-
roki'. Odlehěoní vo středu má průněr 13 nn a zeslaboní je
na eílu 2r5 mm. Díry pro uchycení listu vrtule mají prů-
měr 1 mn a jako ěepu je použito obyěejného špendlíku,
kde na jedné straně nocbáme kovovou klavičku a na druhé

straně zploštímo asi 2 mm

vyěníva;ící konec. Listy vr-
tule se da;í použít jak }ío-
dela, třoba prasklé v polo-
vině nabo upravené 1isty vr-
tu1e IGFA a další. Werner
Schaupp používá 1isty tří1is-
té vrtule ze stavebnice Mes-
serschnitt Bf 1098, ktorou
vyrábí FLYING STYRO KIl z Br-
ll& o

MtŘ 2,1

Pohled klíčovou dirkou

Do své kuchyně nás nocbává nahlédnout znÁ.mý brněnský naketář Tng.
Pavel Stráník. Při pohledu na jeho snínky nemáte chuI si postavit i
vy něco třeba na Cor? A teá již foto e texty Pavla Stráníka.
i. tlo3" B.E.2 ještě na COo. V Belgii jsen ji něl na elektromotor a 1é-

tala noc pěkně, nnohem'lépe nož na COo.
2. To jsen já a natáěím oříška vIcKERs /?ok l9B5/,
3. ARSEI{i{L, i když D'€ zrovna nejnaketovější, a1e aspoň dobře lótající.
4. Rok 1987 a toto měl být můj trunf proti všen dvacetinkářůn. Byl to

však propadák; ť'flIMrusTANG byl sico moc pěkný, a1e ně1 nalé véčko
a tak létal jen občas a má1o.

5. LrGirŤNING' svého času noc dobře létajíc{ i vypadající a žnoucí vav-
říny na maoha soutěžíc\. A1o to už je dávno.
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+r--ffi

2x tO &qLSA

THRGpúcnE:
HÓrervErweRrc

MOTOR:
SONSTIGES:

16 GMMM
16 GRAMM
2,3 GRAMM

30 GRAMM
0,7 GMMM

65.0GMMM

s
r+

Heinz-AdolÍ StotÍels
G eschw._SchollstraB€ 35
4019 Monheinr8aumberg
Te|eÍon 0 ?1 73 l 6 19 82
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TEoRTE COt
/?okraéování z minulého ěísla \T,, které
podIe pook1adů pana G.Benedeka přo1oži1
Lubomír Valěík/

Prcto e i z.rjderr,€ prc něktorá anu1ogíc-
ká vysvětlení k íunkci parního kotle a
návazná na to funkci pa:'ního stroje.

}iádrž COo jo analogická' o parním ko-
tlem. Je všák zde jedon význanný rozdíl.
^Darní kotel nusí uýt nějakým prostředkan
zahř!vé"n, zatíneo našg nádrž využívá jed-
nak vlastního speciťického tep}a z okolí.
Výměna je však nožná pcuz€ v případě roz-
cí1u teplot. To jo případ, kdy nádrž js
chladnější než okolní vzduch. Tento stav
má. 'ieště další přednosti a to nejen při
plnění, ale také pro spolahlivý provoz
notor'<u, jak ještě později uvidíne.

V kot1i jsou současně voda a pára pod
odpovídajícín tlaka0. Z kinematické teo-
rie o plynocb jo znáno, žo ěín větší tlat
je v kotli, o to nusí být vyšší teplota
vody. Toto je zdůvodněno přítourností no-
lekuI, které jsou vlastně všudo a nezá-
visle na skupenství. Rozdíl je pouze v
ton, že s ohledem na skuponstvt /ri. Vo-
da-pára/ jsou jen vzdálonosti a přitaž-
livé síly nolektrl. Z toho vyplývá'' že
zvýšenín tlaku stoupá i teplota varu. Ku-
pří\J.adu při tlah"r pod 1 bar je bod varu
1oo"c, Při t}akr.r poťl 2 bary je přibližně
bod varu 12o"cl. Dod tlsken 5 bprů vaří
voda přibližně při teplotě 15o"c.

Stav voda-pára jo v kot1i voImi nesta-
bilní. Stačí nepatrná zména jodnoho z pa-
ramotrů a ihnod to přinríší da1ší změny.
Zde kupříkladu se ochlazonín sníží i díl
páry. it vy"ovn'íní jsou dvě možnosti. Buá
ponoci topení anobo sníženín tlaku v ná,-
době. Poslední případ so vyskytujo u na-
šeho notorlor. Má-li notorek běžetl sPo-
třebuja něco páry. Přiton se znenší t1ak
v nádrži a tím je ihned další kapalina
odpařena, kteréžto množství odpovídá spo'
třebě. To jo tzv. nucené odpařování. Ta-
to změna stavu spotřebujo však odpovída-
jící nnožství tepla, které /YayŽ aooí o-
hř"v zv"něí/ sí odebírá z kapaliny a ná-
drže, čímž nutně poklesne teplota nádrže.
Nácrž však dostává top1o z okolního vzdu-
chu. .ien tak je možné si přodstavit, že
se teplota kapalného C0' neustáIe nění.
Sg zněnou teploty so měfií souěasně i t1ak
v nádrži a t{n so mění i počot obrrítek
notorku.

V nornáIním stavu je pára p1ynu1e spo_
třebována. V tonto procesu je nádrž sta-
bilně ceh\a:,cvána a nádrž ná nižší t,aplo_
tu nož notor a okolí. To je přirozený
stav pracujícího motorku C0".

Může ale nastat také nepřirozený stav
a to když notorek po naplnění nádrže ěeká
několik urinut na startu a poton je spuš-
těn. V tom případě působí na povrch nádr-
že okolní vzduch a obě teploty v okanžiku
startu jsou vyrovnány. V průb-xhu přibližr
ně 5 - 15 vteřin tyto stavy nastanou a
jsou pro provoz motorku rozhodující a ne-
bezpeěné. Většina poruch /kaš1ání, zanrzá-
ní a zastavení/ vzniká právě v tonto ěa-
sc. $tto nohody související s vlastnost-
mi a chovánín se C0^- páry. Abychon se
však vyhauli studování těctrto jevů; to
za nás udělali již dříve zrnínění pánové;
použiji s jgjich laskavým dovolanín jejich
poznámok zhuštěných jejicb zkušeností pro
provoz notorku COr.

Jak uvó'dí pan Dr. Bonedek' pokud se
modeláři prokousali teorií až na poslad-
ní stránkryl Pak pro provoz notorku je
třeba zachovat urěité zósady.

Příprava na provoz nusÍ odpovídat tep-
lotě okoloího vzduchu.
Při nízkých toplotách nozi -5 až 5 oc

je teplota kapaliny v nádrži mínus 56
st. C. Proto je nutnér abY motoreL bě-
žeL ng naIé obrátky. Eventuálně je
nožno využít skrytého tepla vo vodnín
p1ríšti okolo ntidrže. Pro tuto nožnost
je třeba zhotovit poněkrrd větší obal
okolo spodní ěásti né.Mže /eca l15 až
S ccm./ naplnit vodou a nasadit na nÁdtž.
Dr. Bongdek tonto pÉšI zhotovil a vy-
rovnal tak ninořádná ochlazení nádrže
při těchto nízkých teplotách.
V rozsahu mezí 5 - 15-c je tento notor
funkční boz dalšího ohřevu. V tonto
případě jo noŽno bez problénů i plnit

nádrž.
Mezi 15 - 25oc doporučuje so držot náó'tž
v_podchlazeném stavu. Toplota od 0 do
5'C na to stačí.

Přeložil Lubomír Va}ěík
,/pokraěování příště,/

l.

z.

3.

4,
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s 48O/8t0

230

Rubber
L34 8"/1.10 g yard,/
560 mm long
2.400 turns

motorstick
stab/boom
prop

0.3 r
0.40
0.t2
0.16

total 1.O7

F1D

Drarra. by AutoCAD
RATÍA Lgg?

leopold Talek
CZECHOSI,OVAIGA

,TANDEM'
NO BRACING

BEnNÁRD HUNT
Unitod Kingdom
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cEM l{oBAvsKÉ BIú}ÍY 1992

Létala 9€ 1.8.1992 v kategoriícb FIB a
FM na letišti v Drahotuších již od 6 ho-
din. První kolo bylo zríroveň kolen roz!é-
távacín a proto bylo stanoveno naxionrm
180+60 sec. Požadatelé z MoK Áeroklubu
v Hranicícb "objednali" krásné poěa;í -
jasno, vítr 0-1 n/s a teplotF 26_30"c.

VÝsledkv

-

Kategorie FLB /4 soutážící/
1. Evžen Folvarczny llavířov 1194
2" Jaronír 0re1 rnl. Kunovice u69
3. Badovan Ko1ář Studérrka 1085
4. Leopold i{olář Studé"ka 958

Kategorie FY0.' /26/
1. František Gloziga Eolešov 1260
2. Bohus1av Rýz nl. Choceň L248
3. MUDr. Josef Hacar Olonouc 1247
4. láartin Kosař Hr. KráIové f'242
5. Lubonír Drobisz Skalice 1233
6. Ing. Vojtěcb Zima Branico l22o
7. Milan Bezr Er. KráIové L2L5
8. Josef Kobek Zábřeh 1193
9. Ing.Pavol Stloukal Zábřeb 1188
10. Vladinír Babůrek Stuťlénka 1170

I. sl,ovÁcrÍ mmron
Slovácký naratoa se létal jako soriál

tří soutěží v sobotu 10. a v neťlěli 11.10.
L992 n letišti v Kuaovicích. Tuto soutěž
kunovicští nodelá'ři zorganizovali proto'
aby úěastníci ušotřili ruíklady' které by
vynaložili na tři soutěže o třecb sobotácb.
Létalo se v kategorii FlA za cbladnébo
podzinního pgěasí /oblaěno, vítr 3-4 n/sl
teplota $-LO"C/ v sobotu a za trochu le-
pšího poěasí v neděli ,/oblaěno^až poIojas-
no, víir 1-3 n/s, toplota 5-l5"c/. časoně_
řiči byli všichni soutěžící.
Výs1edky /ce].kové ze tří soutéŽt/

t- ,JuALoťL />/

1. Bobuslav Býz Cboceň souě.um.: 5

2. David Kalins Kroněříž 7
2. Pavel Novák Kroněříž 7
4. Michal FiĚr O]'omouc 11
5. Alaš Bygulski Kunovice L4

Saníoří /28/
Jaronír 0re1 Kunovice
Valerij Gorynin Kijov
Milan Drobisz Skalice

4. Josef Gablas Z],ín ?2
5. Lubcmír štofka m1. 9řecIav 23
6. Jaroslav Bosák K'roněříž 24
'T. Bronislav Gablas ZLía 26
7. Pave1 Bďtipán V.Meziříčt 26
9. Milan Zlesák Chrudin 30
10. Ing.Vojtěch Zina Hraaico 3]
11. František Kratěna Kunovice 37
11. František Gloziga Holešov 37
13. Ing.Ivan Bezák Pariizrínská 39
14. l{UDr.Josef Bacar Olomouc 4f
15. Václav Popoviě Havířov 43

cHocEfsKÁ ru
Soutěž se uskutaěnila v odloženén tor-

mínu 11.10.1992 na letišti v Kunovicích.
Létalo so za stejných podnínek jako sóu-
těže slováckébo r.aratcnu.

VÝs1edkv

-

1. Ing.Ivan Bezrík Paitizánské 900
+180+180+95

2. }Íiroslav Běěé.k Ostrava 900
+180+1BO+78

3. Bohuslav Rýz ml. Choceň 900
+180+18Ot76

4. Jaroslav Voldán lÍranice 900+149
5. Broníslav Gablas Z]..ín 900+ 90
6. Václav Popoviě ltavířov 900+ 71
7. Milan Drobisz Skalice 9Oo+. 57
8. Bohuslav Býz st. Choceň 9oo
g. Vít E1adil Kroněříž 88o
10. Pavel Novák Kroněříž 876
11. Milan Zlegák Chrudim 867
12. Josef Gab1as Z].ín 856
13. František G1oziga Eolešov 849
14. Julius Blaclil Kroněříž 834
15. čestmír Řezníček Kroněříž 802

Z Dot'lÁcÍcn SoUTÉzi

7
14
18

1.
2.
3.



PoiÍÁR oDDM 1992

Scutěž uskuteěnii l'íK Svitavy 17.t0.1992
na letišti AOHP ve Vendolí v kategorii FlA.
Letos bylo téurěř aejlopší poěasí, které
kdy ''v)'ádlo" této soutěži /zataženc, 6_10"
Celsia, proněnlivý vítr o-z a/s/
Výs1edkv

-

Junioří /7/
l. Josef Kobek Zábřeh
2. Aatonín Zrůstek Svitavy
J. Vladimír Tomok Hr.Krá'Iové
4. Bohuslav Rýz Choceň
5. Ladislav Becnář Bor.Branné
6. Lenka Sázavská Chrudinr
7. Martin Kosař Hr.Králové
Seníoři /l9/
1. Jaroslav Bosák Kroměříž 900+152
2. A1ois Koudelka M.Třebová 900
3. Ing.Pavol Stloukal Zábřoh 896
4. Mi1an Bozr Er.Králové 8B5
5. František Glozíga. Holešov 860
6. Robert Dvořá'k Chrudin 859
'l. Milan Zlesák Chrudim 83B
8. čestnír ň'ezníěek Kroměříž 7gL
9. Milan Kosař llr.Krá1ov6 75L
10. Jaroslav Lhota líor.Branná 732

HoňIcE v PcDKR{oNošÍ 7.11.:-992

Jako jedna z posledních lotoěních
soutěží so uskuteěniIa soutěž pro kato-
gorie FlÁ a A1 na lotišti v Eořících.
Hořiětí rrodeláři "vybrali" rra tuto soutěŽ
poslední nsjlepší 1otcšní podzimní poěasí
,/oblaěno, vítr 1- 3 a/s, toplota 8-l4 st.
Ce ls ia.
Výsledkv
?iatogorie 

^l 
- Žácí /7/

1. Libor Stárek Choceň 577
2. Jiří Rídl Hořice 574
3. }áartin Kosď Hr.Krélové 523
4. Ladislav Bednriř Hor.Bránná 495

Kategorie A1 - seni oří /n/

854
826
742
740
650
647
602

Iir.Králové 600
+83

Hr.KráIové 600
+66

IIor.Branná 592
Lonnice n.P.550
Jiěín 545
Choceň 545

Kategorie FlA - juníoří /6/
1. BohusJ.av Rýz Choceň 895
2. l{artin lloryna Jiěín 863
3. M. Drahoňovský Lonnice n.P.742
Kategorie FlA - son:-oří /I4/

1. Milan Bozr

2. }íilan Kosař

3. Jiří B1ažek
4. Ivan Crha
5. l/artin Boryna
6. Ota Vavřín
7. Rudo1f Krásenský

Ivan Crha

crl-f]. BUCOk

Martin Kosař žák

4. Zdeněk Chudoba
5. Milan Zlesák
6. Zdeněk Bednář
7. Jiří Blažek
8. Petr .rakoubok
9. Miloslav Pokorný
10. Vladim{r Fojfar

u ].C].n 510

Lomnico n.P.9CO
+180+180+180+180
Eořice 900

+1801160+18O+125
tr.Králové 900

+130
Hořico 840
Chrudim e14
Eor.Branná 790
Hor.Branná 786
Hr.Králové 77,
Lonnice n"P.683
Nová Paka :''" 680

1.

2.

3.

Mistrovstvi Č n A1, F1A iuniorů
Mistrovství české repubIiky leteckých modelářů juaiorů v kategoriích FlA a A1 uspo-

řádal jako 45. roěník MenoriáIu čeřtca Fornrínka 5.9.Lg92 na letišti v Sazené aodolářstý
klub S1aqý. Mistrovství vůbec nepřálo počasí /zataženo, přehářuky, toplota 12oC, vítt ÍZ
7 - 10 m/s v nÁrazech postupně až 14 n/s/ a tak vzblodom_ke stóIe síiícínu větru a tín
niěení nodeIů byla soutěž po třotín ko1o ukoněena a vyhlášeny výsledky.
Mistrorn čR se v kategorii FIA sta1a Lonka Sázavská z CLucini a v kateeorii AI Jan Anbrož
z českých Buťlějovic. Lenka Sázavská sg stala í vítězem ai.-roěník' M;;;;iJi'' č. Formánka.

!
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Pořadatel soutěže doporuěuje, aby napříště sg nokonalo
rů, ala hodnotit je samogtatně při nistrovství čn volných
niory většín přínoscn a pouěnější.

samostatné mistrovství junio-
nodelů. Bude to jistě pro ju-

Václav tr\rxa

vÝsLEDKY
Kategorie FL{ /14./

1. 'Lenka Sázavská Chrudirn
2. Jan Gašpar Roudnice
3. Martín lloryna Jiěín
4. Lukáš Slavíěek Strakonice
5. Tonáš L{raršálek Praha 4
6. Tonáš Kellner Bruurovice
7. David Kalina Kroněříž
8. Jan tseyer Pracbatice
9. Ladislav Kornhiifer J. Hradec
10. Petr Kuěerka St.Sedliště
11. }lartin Kosař }Ir.Králové
12. Bobuslav Rýz Choceň
13. Pavol Kornbófer J. Bradec
14. Jan Vrba Chrudin

Louěení s letošní sezónou FIE se ko-
nalo na Bané ve dnech L7. a 18.10. a'
chtěli jsne jej pojmout jako trojsoutěž
/2x Plaay, Ix Cheb,/.

_Na místo konÁní se dostavili takové hvěz-
dy českomoravského nagnetionu jako lvan
Crha' Ruda Musil' Jirka Blažek 9t. 8 fil.1
Jírka Trnka, lŤanta Doupovec, Ivo Vese1ka,
UíIa Fišera a samozřejná pořadatolé Vašek
Levý' Honza Plevný, Zdeněk Sušánka a já.

Katgagríe LI /l2/
l. Jan Ánbrož
2. Tomríš Baroš
3. Tomáš Kellner
4. Martin Horyna
5. David Kalina
6. Ladiglav Kornhófer
7. Jiří Šuna
8. Pavol Kg1iš
9. Jaroslav Eoza
10. Mrrrtin Arnbrož
11. Tonáš Rozenkranc
12. Josef Volf

3A
303
296
280
274
25L
210
203
169
t23
t].2
77

461
42?-
409
408
374
344
294
ao
24r
176
143
r03
98
z

č.Budějovice
Pyše1y
Brunovice
J].cln

v. a ÝÁloner].z
J. Hradec
Slaný
S1aný
Prďta 4
Praha 4
Slaný
Dobříš

Loučení se sezónou F'l E 1992 na Rané
Díky mlze jsrne sestoupili hodně dolů

a 1éta1i při první soutěži naxinun pouzo
18O sec. Běhen soutěže oběes zmizela Ba-
ná v nlze; téměř pořád nrholilo. Přízniv-
ci rogal a padóků se dokázali jen cbvíli
dírrat na blázny nodeláře a raději šli na
kafe do bufetu. Po soutěži bylo neuvěřitel-
ně pět "plných". Nakonec po několikerón
roz1étá'váníl Po vítózství ve Světovén po'
háru na Bané, zvítězíL i v této nenéaě
výzlwnaé goutěži Jirka Blažek před Ivanen

l crtrou a Frantou Doupovceu. o nároěnosti
soutěže svěťlěí i Frantova gloval *Tan za
tým šěágélen jsen by1".

Odpoledne jsme se všichni usušili v u-
bytovně a veěer jsne se rozlouěili s 1o-
tošnír- na poěasí tre noc příjernaou, gazŤ
lOU.

Druhý dea se uskuteěnila ještě jeťlna
soutěž. Bobužel jsen nusel ráno ďcesto-
vat clonů, takže pouze po telefonu joem
se dověděL, že "battrick" na Rané Za;z'ha-
nenal Jirka Blažek, ktcrénu k vítězství
pomohl v rozlétávání nkufrující" nodcl,
opět před Ivanen Crhou.

Nasbledaaou v dubnu 1993 na Větrníku.

Ing. rvo Kornatovský



Žr.BŘÍ Čnr NEJLEPŠ Íctt SPoRTovcŮ
,Čn v LETEcrÉu MoDnr'ÁŘsrvÍ

KATLGORIE FIA

ž6cí
1. yartin Kosař
2. l,enka SÁzavskÁ
3. Áleš Zioa
4. }Iíchal Fišr

junioři

)8

llartin Horyna
Jan CaĚpar
Bohuslav Rýz
David Kalína
Luboš Slavíěak
Jan Beyer
Ladislav Kornhdfor
ToDÁĚ uBršá1ek
Pgvel Novák
AleĚ Bygrr}ski
A1eĚ Bursa
AIeĚ l,ajcnaa
hvel Korobdfsr

Iír. Królové
Chrudin
Eranico
0lornouc

Jičín
Roudnice
Choceň
Kroněříž
Strakonico I
Pracbatico
J. Hradec
Praba 4
Áro!)er]-z
Kr,rnovico
Prachatice
Vev.Bitýška
J.Eraťlec

Skelice
Eo1ašov
Z]^íl
ve1.lÍeziříěí
KroDér1'z
0looouc
Kuaovice
Bo1ýšov
Sez.Ústí
Árottlér].z
Praha 6
Liberec
Seu.ily
Boudnice
Liberec
Skalice
Pra-ha 6
llost
Senily
0looouc
Praha 4
Sez.Úetí
J.Eraťlec
Strakonice I
llranice
}íB Ootrava
Boudnice
Rouilnice
Hranice
ZLtn
Chrudin
Strakonice I
Hr.Kní}ové

J.Bradec
Sez.Ústí
Stralonice I
Senily
Kroněř{.ž
Kunovice
Stratonice I
Chrudi-D
Strakoaice I
Chocei
0lonouc
Chrudi-o

ZA ROK 1992

3518
3275
3159
2@4

1780+12C8
3780+1Crf9

376L
3759
3724
3723
3557
3556
3r2r
3482
3286
25t5
2Lc6

3780+3?80
3780+3760
3'l8O+3719
37AO+252O
378U?5L7
3780+259-l
3780+2106
3'lBC+25cÉ.
37AU?-503
3780+2592
378O+25O2
3780+2496
378cP.24a5
3?80+1260
3?80+1259
37ffi+L246
37Acp.1237
3780+r232
1780+1214
3780+1213
37€0+1165
l78Ofl0O5
3780} ýí8

3780
3776
)77'
3754
3'148
374)
3134
3734
lTlr
37t4
3708
3681
3564.
3657
3656
3640
362'.1

3604
3574
3553
3550
3522

46. trYantiěek Kretěoa Kirnovice
47. ltichal EorÁček Er"nice
€. lliroslav Vyroazal olooqrc
49. Julius Eladil Krouěříž
50. Jaroslav l{inařít Ktrnovice
51. líiroslav PetráĚ Krrnovice
52. Rs'd6k šbjs Chrudiu
53. l{ilan Kosař . Er.Królové
54. FŤaatišek Dvořék Cbrudin
55. Miroslav Vitrla Eranice
56. Lubonír PospíĚil n1. Eroněříž
57. Lubonír Pospíěil st. KroEěříž

3519
35L4
3504
3448
3436
343C
324á
32LA
3L75
30/5
2997
2789

t.
j
4.
,.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
lJ.

s6-fLLor:L

1.

4.
5.
6.

8.
9.
10.

L2.
13.
14.
15.
16.
L7.
to

19.
20.
2r.
?2.
23.
24.
25.
26.
2'1.
B.
29.
30.

l{ilao Drobisz
Fraotišak G1oziga
Bronialav Gablas
Pave1 Baitipán
Vít Bladil
XlJDr.Josef Eacar
Jarooír 0rel
VÁclav Jiříaec
Pavel Motalík
Jaroslav Boeák
FrarrtiĚek Trepeš
Jiří Šim€k
Jiří l{áhlovský
Ivo Kulich
Jaroelav Janů
Lubooír !robisz
l{i1oslav td,alásek
Zdeněk Dudá'ěek
Lubooír Cblupáě
Zdeněk llavelka
Pavel Dvořák
Josef Blažek
Jiří Pokorr\ý
Jaron'ír Zdeněk
ra€.Vojtěcb Zina
l{iroslav Běěék
l(iloslav Klína
!{ilan Beáura
Jarosls.v Voldrin
Joeef Gablas
ldIao Z}esák
FrantiĚek Baloua
l{ilaa Bezr
Pavel Kornh6fer
Karol Xoe
[icbgl PÁ!
In8.Vratialav Fák
čestnír ňozníček
Bobunil Botek
Jan Raus
Jaroslav UrbÁaek
Oldřich PÁn
Bohuelav Rýz st.
Ing.lliroalav FiĚr
Robert DvořÁk

KAIEGORIB EIB

1.' Vladinír Kubeš at.
2. Julius Eladil
3. Jaronír orel jua.
4. Pavel Dvořák
5. vladiníl KubeĚ ul.
6. yladinír šaada

KA1ECORIE EIC

1. Vé'clav Patěk

KA1ECORIE EIE

ž6cí
1. t[]cn llta(!
2. Jaa Brtník
3. Potr Skřivánek
4. Jarok Zoubar

junioři
1. Petr Pernica
2. Ricbard llacbrílek
3. Tbeo tÍikulÁĚtík
4. Jaroslav Vyoral

se oioři
1. 'Jiří Trnka
2. FrantiĚek Doupovec
3. Jiří llohel
4. Vriclav l{achÁlek
5. Vít Havlíěok

Sez.Ústí
Kroněříž
(u^ovice
hsbB 4
Sez.Úetí
Sez.Ústí

Strakonioe I

Borsí!ď
Rqraínov
Bo.rsíoov
Borgínov

Bous:(!ov
Borrsínov
Boueí_oov
Bousínov

Brno III
Brno Írr
Rousínov
Rousínov
Rousínov

1348
1170
1152
889

1500+ 486
t437
1346
L243

I5oOr1418
l5m+ 491

L497
1199
1190

3753
3109
3039
zn5L
235'
1158

3780

)2.
13.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45. Sestavil: Jaroslav Urbd.nak



FHEE FLIGHT

WORLD CUP
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FlE FINAL HESULTS
contest íncluded in the FlE results:

VYS LE DKY
Fts /52/
l. Andrej tsurdov

2. Roger Ruppert

3. Mike Woodhouse

N,US
SI
TC
WK
KA
CR
TP

- Cuo Sisemol
_ Tránsilvania Cup
- WasserkupPe
- Karneralm
- Rana Czcchoslovakia
- Tylicz

1290++160
+420
129ot+360
+400
t?9u240
+252
L29cp.2r2
1290+177

1320++480
+269
1320++480
+155
L32O++42O
+440
ll2Ot+360
+383
132Or+360
+JIE}

I lMay
ROM 5 Jun
D l0Jul
A ll Aug
CS 12 SeP
PL 24 Sep

CH

2'7 Sc.anislaw Bochenski PL 9 TP- 5

29 LicomoczkY sandor H 8 Tc- ?
29 ! Ivo KornaEovskY CS I wK- 7

3f Claudio nognolo I 7 sI- I
3l George Arghir RoM 7 1c- 8

31 Gianfranko Maggi Í 'l WK- 8

3l Norbert. Heiss A 7 TP- 8

la Romeo sart.ori r 5 cR-1l KA-14
35 Gunther walter D 5 SI-10
3'1 Pop Eugen ROM 4 rc-1I
37 Haňs MarEinez D 4 WK-l1
39 KarI Ausc A 3 WK-12
39 RuperE schneck A 3 KA-12

4. Arno Hacken NL

5. Per Thonas Skjulstad N

FlC
l.

2.

3.

4.

5.

/t6/
Jovgenij Verbitský

lJarok Ronaa

Peter Watson

Sorgej Korbaň

Sigurd Seydel

CB

RUS

PAUPA CIIP, HELCHIEnEN, BILoTE
13. - 14.6.L992

FU. /Lo5/
I. Sergej Makarov
2. Joha Willia.ns
3. Jaa Vosejpka
4. Leo Reyndere
5. lTolfg"ng Gerlacb
6. Ennanuel Bagot
7. Maarten Vaa Dijk
8. Dnitrij Moskalenko
9. Bernard Trachez
10. Fritz Wilkening
11. Ántoine Reverault
12. Stefan Runpp
13. Fabien Richon
14. Peter Allnutt

RUS L26U24O+83
cB L26C+24O+232
cs L26&240+227
B l26O+24U222
D 1260+240+197
F L26O+24r;p..L37
NL L26c*220
RUS 1260+218
F 1260|210
D L26U2B
F 1260|206
D LZ6a+2O5
F 1260+197
CND 1260+19?

+24O|300
+24ULB4
+28
+203
+181
+I75
+169
+168
+149
+L4Z

t244
].,204
1200
1146
LL25
1120
986
792
159

r290
1288
1213
1183
tt75

MIIíoRIAL .jENÓ vlRls' szENTEs' MAĎARSKo
11. - L?.7.L992

Ftt /58/
1. Attila Csabai
2. Ansgar Niittgeos
3. Manfred Griineis
4. Per Findal
5. Tbonns Weiner
6. Ervin Pacher
7. Josef líacar
8. J6zsaf lffasznai
9. Lá'sz].;ó Mészóros
10. Tibor Takács
17. Milan Zlegák
18. Tvan Tréger
20. Peter lúagdolen
29. Ivan Bezák
33. Peter Nosko
34. Miroslav }ríarko
43. Zťtislav Drlík
49. Branislav Bohuš
58. íudovít Bútor

ELB /L6/
l. Jozsof Krasnai
2. Mihaly Varadi
3. Gyorgy Berko
4. Per Findal
5. Csaba ZoId

E
D
A
s
D
A
nc

B
H
H
cs
cs
cs
cs
cs
cs
cs
cs
CS

ts
H
E
s
B
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rrc /e/
1. Oszkar Maczko
2. Gabor Zsengeller
3. Gyorgy Napkori
5. Feter iiapusta

PUCHAR POLSl:f , GLIiVICE,
20. - 23.E.Lggz
Fr /L9/
1. Krysztof Stezalski
2. Václav Jiřinec
3. Laszlo Karpati
4. }íanfred Grůneis
5. Dariusz Stezalski
6. Dmitrij i(ozluk
7. Jiří Šinek
10. Zdeněk líavelka
11. Milan Zlesák
FLB /e/

Walt Ghio
Hainer Wiesiolek
T/1odzímier Gresíca

/7/

1320
1318
L?95
r273

L243
1230
l?zt
L220
1195
1191
1190
1168
1166

1320+230
L32O+L56
1320

rĚmcxo

H

H
H
no

1.
2.

FlC

P
^e
B
A
P
UIiR
cs
F1
no

usA
D
P

POLSO

EOELN,

L290
].2€4
1'270

l. Sergej Katyba
2. Jan Ochnan
3. Anatol Terjanik

}. BoDELAIÍD - sELŤcUP'
11. - 13.9.1992

Fu /6t/
1. Viktor Stamov
2. Volker Lustig
3. Cenny Breenan
4. Sergej l{akarov
5. Ure &rsch
6, Manfred Preuss
'f . Stefan Runpp
B. l{ichail Kočkarov
9. Zdeněk Havelka
9. Thonas Lepp
11. Lsif Nielsen
22. Jan Yosejpka
36. Milan Zlesák
47. Jaroslav Urbárrek
60. Josof Eacar

LJ"íR

P
ulm

Letoění sportovní sezóna' byla pro Ing.
rvana Trégera úspěšnÁ; zvítězil ve Svě-
tovén poháru FIE a úspěšným by1 i Y ks-
tegorii FlA.

lÍER
D

B
HUS
D

D
D
nus
cs
EST
DK
cs
cs
cs
cs

+240+293
+24@272
+24C+260
+24O+25O
+240+224
+24cP.222
+240+216
+24.Jp.f;B5
+240+160
+240+160
+24Or138

tr72
1071
926
105

Fts /2e/
1. Jovgenij Gorbaň
2. André Saiťert
3. Jurij Blajeviě
4. Stěpan Stefaněuk
5. Robert Cheesley
6. Alexandor Andrjukov
7. Ánatolij Jurov
B. Arno Eacken
9. Pin Ruyter

FLC /Lo/
1. Jevgonij Verbitsky
2. l{anfrod l{ogga
3. Sigurd Seidel
4. Kolja Rybalko
5. Uwe Glismann

UKR
D
D
RUS
D

+240+3@
+240+255

].245
1238
1170

Ještě ''BLACI( Q6prl GLrwICE 3-5.07.Igg2.

I1. roěník soutěže malých nodelů něl pod-
statně vyšší sportovní úrovoň než první. ilá-
lo na ton zásluhu nádherné poěasí po oba dny

soutěžo, alo
z čsFR. Tito
všech ětyřech

hIavně''příIiv'' účastník
zvítězili první den ve
létaných kategoriích' a

UKR +240+3C0
D +24cp'ze6
UKR +240+267
U:G . L255
Gts L244
UKR L?43
RIJS t235
NL T223
NL L2L2
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tak dc čsnn putova1y ětyři "BIÁci( CUPy'',
více než 50 cn vysoké pobáry soustružené
a gravírované z kueu antracitu.

Dnrhý den se 1étala odveta FlH a sou_
těž sanokřídel /o kategorii FlI( bylo na-
psáno ve 1/'- č.3/92/. Y té zvítězil domá-
cí soutěžící' takže jeden ''BÍÁcK CUP" pře_
ce jen zůstal v Po1sku.

Úspěšný podnikatel v oblasti soft
bard-rare Stašek Kubit předvedl opět

fektní organizaci včetně hodnotnýcb cen,
navíc i poprvé výsJ'edkovou listinu zpra.-
covanou včetně pro8ramu jeho firnou
P.W.P Q-bit. Tato so stano, podle ;oho
s1ov, již od příštího roěníku hlavnín
sponzorem soutěže. A nejen to. Stašok je
rozhodnutý uspořádat v nojbrižší nožné
době ,/r994?/ I. Mistrovství světa v kate_
goriích F1H' F1c, FlK, FlJ! t !

Jaromír 0re1
1
per-

vÝsLEDKY
FLH /23/
1. jaronír orel m1. cs
2. Czeslaw Ziober P
3. Stanislaw Kubit P
4. Vít IIladiI cs
5. Ing. rvan Tréger cs
6. Miroslav Běčák cs
7. Lubomír Drobísz cs

'. 
Ing.arch.Vlado líacura CS

10. David Kalina CS
11. Zdislav Drlík cs
14. iulius Hladil CS

15. Milan Drobisz

FTG /LO/
l. Julius Hladi1
2. Jonne Herman
3. Jacek Zurowski
4. Jaromír 0rg1 st.
FLJ /2/
1. Jaronír 0re1 st.
2. Jatzy 'Í{Iodarczyk

cs 710

810
749
710
681

84O+105
84O+ 7Z
840+ 61
e26
822
810
797
793
784
744
735

?19
57C

n(:

u
D

cs

cs
P

PUSZTA CUP '93

TYaoiění soutěž se koná 28. aŽ 31.5.
1993 v D6ns6du v iíaáarsku. V pátek 28.5.
jo příjezd a od 18'00 do 21,C0 hodin je
rogistrace v rekreaěnín středisku Íy EI-
NOMKERÁMIA v Háckeva /cca 5 'sn před Dóm-
eiiden ve směru ocl Budapcétí/. V sobotu
29.5. se 1étá od 9 hodin soutěž FM a v
neděli 30.5. rovněž od 9 hodin soutěž
FlB a FLC. Startovné je 30 CEF. DaIší po-
platky - 30 CIfF za banketr 150 CHF za u-
bytování, stravování, bankot a startovné.
tlbytování 1ze zajistit péčí pořadate1o
nobo je nožné v provizornín ,/tradiěnín/
kenpu v lesíku nedaloko od Istové plocby.
Fřiblášky se zasílají do 1.4.1993 na
adresu:

cAvAILoNI MoDELLEZó s.E.

H-1625 BUDAPEST
Postafiók 16.
Eungary

HIRADO
1992 l+

BIRADó je nodelářský ěasopis asi
stejného typu jako Volný let' který
vydávÁ znamý Cava11oni Model klub z
Líaáarska.

Ve svén obsahu není zaměřon jen
na volný let, ale i na ostatní }ate-
gorie leteckého nodcIářství jako kon-
krétně F3B, další RC modely' upouta-
né nodeIy atd.

CAVALLONI*m
H.1165 BUDAPEST

Veres Péter u. 157
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'',c Jvl nů.i otcc S:(v;:1i1'| aliat(-1rsi(ý'rl foto1cafern, lrnc o5o!n,-]

VŽoy tlc\vacovaIy ( i<ronlě ťaliÍ.,r V'rcí' 'i1kD nacřÍklad r:iva,
clucs a oodoJn,:) volné noťaIy, a fotnararát jsem nikÍ1v nev1ast_
nil, snad anl ne(1rŽel V rucc. ctcc rnĎ nil<rly cjo fotoncafování
nenutil, naoí]ak modelařinu toleioval, aŽ podooroval ( sám oos-
tavil jeden model Eiio II a zjcvně )ylo lépe, Že zťrstal u to_
togra fovánÍ ) .

Jednoho dne, jako človil'< potJ oantoflem'jsem do5rovolnÓ mu-

sel uznat, žc je třeba zakouoit fotoaparát, a5y ĎIoVř:|( molrl po-
řÍdit nár snÍml<ů z dovolené. Dal jsem na cobré rady kamaráda a

za!<oupil kvaIÍtnÍ přÍstroj, tehcly c1ost dtahý (6 ooo'-Kčs)' do-
volenou odfotiI a tím moje karit':ra fotogfafa skončila. Pai< j5gÍn

si a].e uvĚdomil, ža je moŽné napřÍ!<lad vyfotit novou A-cvo.jku
ještr-š neŽ mi uIetÍ, pi.íoacně zachytit na citlivou Vrstvu něja-
|<ou legracÍ na soutěŽi. TudÍŽ jsem fotil a snažíl se učit se
( )x, jak řÍkal Vetiký Lenin).

KvůIi dětem jsem loni pĎikoupil Z00ii ( nekup Z0ci1 Pentax
SC-200 mm, nepoužitý, za 2 4co, tíčs) a začaly další orobldrny :

0C % záběrů rozmazaných. Jak na to mi poradil Cta šaffek (cíky!),
na jaký laciný film fotit zase i1artin Salajka ( také díky!). Výs-
Iedky předvódÍm V l4oDELÁŘI'

Ted'se mi povedlo koupit YÁSI|ICU D ( prostě proto, Ža se mi
IÍUÍ ta bedna, také ploto' Že.ji ná llicharc Há..ie!<) a zkusÍm s nÍ
cčIat statické záběry rnodelů ( opčt )x Veliký Lenin).

V otcově arciivu jserr objevil negetivy z do5y' |<dy mne jal<o

14-tiletého l<lul<a voziI na soLlti:že. VŠcchno postuiJnč zvětším na
1] x ltj a nabÍcnu i<e zveře'jni'inÍ ( nrnoho lidÍ budc ĎVót - nĎ;<teřÍ
do|(once srníclry). ji! teť-.jsem vybavcn ja,<o so1i'rlnÍ vyděrač: Čedil
ilychnovský, ZdenĎk i]avelka, liÍla Vylnazo1 a .jiní nikoli s mocely,
ale u tanl<r:vacÍ stanice rro SvĎtovém pohéruratc. Asi mám vedle vol-
n1ich rnodelů dalšÍ|ro konÍr]l<a.

Kt[yŽ uŽ jsem se dal na pornlouvánÍ a vydÍrání kanrardrlti,
přidám ještě jednu.lahůcl<u. ZatÍmco rJánové V n6šem Vči(U se
obvykle zanilovávajÍ do cjvacíte!<, |lonza SoáIený se dal na
dvaapůlky. Láska je to opětovaná, naše Barča, kdyŽ vírlÓIa
llonzovu fotku, komentovala jÍ slovy: '' Pán, můj l<amarád,,

a týden na to dokonce větoul '' Toho márn ráda,,.

š r'n o r Ý

ptacl

VoLNÉ MoDELY A FoToGRAFlE

Nasbíráno na letišti
I Honza Vosejpka v letošnítr roce "posílil" rodinné týny. Na soutěŽích vystupoval stá-

1o ěastěji se svojí Badkou, ď ěorvna již mnželkou, jako konpaktní tanden.

Q Len}a Sázavská z Chrudině, jako jedna z náls žen ěi dívek na letištích, něla lctos
aei nejúspěšnější s€zónu. Opět dokázala nnapráskatň klukůn a vyhrála vĚo' co se v
její věkové katogorii dalo _ je nistrynÍ čR nezi žéky i juniory v kategorii F]_A.
Spatně si nepoěínala ani na letošním u čsrR v Plesích.

I Slavo DrIík z Popradu ěasto říká: ''čím mán,na nodolaření méně ěasu, tírr ně to snad
více baví'. Je to znát' protože se slavo dokázal prosadit mezi nejíepší i Da niatrov-
ství čsFR.

o t',g. Tvo Kornatovský rozhodně tryslí, že výtvarné utrění
né - obojí člověka obohacujo.

] Jedním z nojúspěšnějších modelá'řů na'domácích letištích
tipán. Zúěastnil se všeho všudy asi pěti soutěží 8 ...
Slezska zvítězíL, na mistrovství čsI byI drubý.

e nod€lařgní ná mnohé spoleě-

O H. letošnín Jihoěeském poháru vyvinul Bobouš Rýz na Sergeje Makarova takový tlakl
žo ten nakonec povolil a ukázal tajemství své bedny.

je letos zřejmě Pavel Bař-
na nistrovství Moravy a
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Pepík Kubeš z Kladna již prý nenode1aří, alo modelářůn }lodlá sloužit. Rozjíždí mo-
delářskoú prodojnu s prodejem i na dobírku /viz nabtdka na pos1ední straně \IL./.

První kont_rakty-na utriít<, Řev1ar a ťtalší potřobný nateriál již uzavíral ns. u čsFR
v Plasích.
Konec dobrý, všechno dobré si.mriže řílet Ing. Ivan Trégor. Po urěité snůlg v první
polovině sezóny sí vše vynahradil v její druhé polovině. Byl druhý na ME FlE, zví-
tězil na Jihočeskén poháru, zvítézil na soutěži SP FlE v Polsku a vyhráI světový
pohár ELE.

Kunoviětí mode1áři pořádají tři soutěže ve dvou dnech pod n{zvem "Slovácký naraton
ELA". Proč? To jednóduĚe žaůvodňují tímto: a,/ gkononické důvoťly (ve dvou dnech při
jedné cestě tři závody), b/ v případě nepříznivého počasí nožnost pružně reagovat
(upravit časový rozvrh soutěže), c/ soutěžící si měří rravzájon, éínž neaí ěasová
vázalcrt Ba časoměřiěe a d/ možnost tří dílěích úspěchů a jednoho celkového rrg
jediné akci.

Sebral z M.Z.

il/llltťtafu)

".;šiĚlstcÍ PoiIÁR }'1A 1993

'.]eštědský pohár FlA" pořádají nrode-
1áři z LuOKt Liberec v roco 1993 na le-
tišti v Hoškovicích u Mnichova llradiště.

jedná se o seriál čtyř soutěží léta-
ných rra 7 startů. Do celkového hodnocení
se počítají tři nejlepĚí výsledky.
I. kolo 11.1.1991
IT. kolo 28.2.
ITI. kolo 28.3.
Iv. kolo 25.4.
C proposica a podrobné ínformaco si piš-
to na adresu: Jiří šimek, Solská 19,
460 13 Liberoc 12

Soutěž se létá - T. a II. ko1o 2.1.1993 a III. a
IV. ko1o 6.2,L993 - na letišti Aeroklubu tlranicg
v DrahotušÍch. Začátky 1otových dní jsou vždy od
B,0O hodin a 12,00 hodin. g!g5g--Y9""šte
s gebou! I

Přihlášky zasílejte ng adresu:
Vojtěch Zlma, Smetanovo nábř. 1840

01 Hranice.

Uzávěrke přih1á-
šek je 28.12.1992 pro
Í. a II. kolo a L.2.
1993 pro III. a. TV.
kolo.

rng.
753

z:{ĚNA ADaEsY
Zdeněk -il a v e 1 k a oznamujo,

že o,j ledna 1993 bude nít novou adro_
su. 0 Droposice na soutěže, kde je
uvodena Zdeňkova stará adresa si piš_
ta na adresu novou, která je:

Zdeněk Havelka
Fišerova 19
o1oJnouc PSč?7ooo
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SLoVo zÁvĚnrm
Vážení přátolé,

čísleur,čtyři dovršil Votný let drulrý rok svého ''áivota''. Za toto období si získa1
určitou oblibu. Json rád, Ee ja tomu tak. Ostatnč v ton j.sem vid-ž1 johc smyal, když
jsem so rozbodove1 s.]ardou Urbánken o jeho vydávání. Jsem rád, že se rozšířil a sta-
bilizoval okruh příspivateIů, jejichž zásluhou především má Vo1ný let současnou úro-
veň. Jín patří mé poáětování. llyšrín si rovněž, že pro obsah ěasópisu nělo, má a bu-
de mít vyslyšení i kritických názorů. Ty například pomohly k tonu, abych od příštího
roku změni1 způsob placení na předplatné. Vyhovuji tedy tonuto stálo sí1ícínu hIasu
a od ě. I/93 zavádím předplatné na rok 1993. Přinese to jistě výhody pro vás í pro
nno. A ušgtří se i nějaké finance. Způsob přodplácení, složenkrr na rok 1993 a účet
za toto číslo je přiIožon. Modeláře ze Slovenska ubezpeěuji, že časopis budou dostá-
vat i nadále i když jsne byli rozděleni.

BLíží so závěr lotošního roktt. Zanadlouho anebo právě teě se do našich domovů rlos-
taví vánoční nákaa. Spo1u s Peřou l{apustou, který mě o to požádal, přejeme všem mo_
de1ářůn a jejich rodínÉn klidnou vánbční pohodu, nčco gd Jcžíška pod etroneěkon a
všenojlepšívroce1993o Il 1 l

V4' lvwýý^

MODE L sport
Dr- Steinera 22

K1adno-Kroěoh1avy
PSč 272 cl

F'j:rma, Josofa Xubeša nabízí:

r zák]adní nodelářský nateriÁl ,/nosníky, balsan 1aky, papír, překliž]r'a etd./
r uh]íkovou tkanínu /šířg 220 m -'(ar- Kčs za bn/, kev}a::ovou tkaňinx /L'n2 za

L4or- ?iť:s/

r sady uh1Íkových nosníků /vtcboí a spodní pásnice dé1ky 7o0 mm, odtokové lišty'
pásky na opáskování žebor, kovlarová nito 2 ks nosníků na VOP célky 5oC nr./ za
265,- Kčs'

j podvtrzková kola průněru 100 mm za 120r_ Kčs

l motor !fi 1T za lBCr- Kěs

E závi'"ová cčka M 2i 2,5; 3 za 35r- Kčs

E sada závitníků, oěek a vrtáků !í 3; jr5i 4;5 za I20,_ Kčs

0 nabízoný nraterióI a daiší nabídku sj. pište oa adroeu fy ilOD&L-sport jocefa Kubeše

veřeiná obchodní společnost
METALuRGICKY TEc}lt{lcKo oBc}loDttí SERvlS

Měbradova 72

537 0l Chrudim

Tel.: 0455 43 894 - 5
Far:0455 43 895


