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it|čd zlEni modelÓÉlú sutě.
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zK BoH sÝit' budo .é kollt
2?. 1. l95! B.letlštl v Gott.
Bude *
Bsldově.otřokort.|.h.
routěžlt v k!t. větmiit (A) s
kat. modelt . detonaaniml moto.lry (c). v I.'ždó lot€gorit
mt'é být přl íšéno po|e
(Éttč|e!Íé) '
Fdlo trr'4vo
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SOIIIEZ DBI'ZSTEV
t/E sŤAfÍovE.
v néilěli 16. zó.t L r. pořóéala
Íústtú orc. ÓsI,L staíkov I. rcóúk
soutéŽé3-cléDných .tlužstev v ka.
técoít bezmotomýých modelo. Do
trlásily svá dru'stva mino
"oiteze
Mrsdaték
GšsL Rokycany' Epiag
.Kslow
vaťy, sterý P|zéne' Dobtanv e Holýlov. Na.Btartu 8ešlo !e
.ériem 15 iilu,stev' z toho 4 tkuŽ'
Na závadu byr
stva samokřldd'
vít!' kteřý
blahě 5irný náreolý
ustal' elé přes.
sicé ke konci soutéŽé
to 'oosobil. í:e celé tad]a dobÚch
.Ib sé
mod;lÁ nedoko!ělls soutě''
výsledcichl
i
Da
ié!.l
ůÚroň, loŤtíÁlDi mode|y:
(Ka!paŤ, vium' l,fut{)
1. HolýÁov
'
6 btí. 42 Ýl'
2. Rokycany (Lulré., Blecba, simek I
5ml[4avt
íormót'l Boite|y!
s€ntotl
1. EDias' Kár]ow yary ? min' 18 vť'
4 mi!' 11 vt'
z. siaŇov
.Mokřfitb:
JÚtořl.
3 min. 42 vl.
1' l{olýšov
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UgpotÁd'll dnP 29 9
UnBrén'

|95l \él.lnou

mode|áFkou

!Uu.

llodclÁřl

l raLeBorii

Urban JNeÍ . záb.€ h
na !'Io.' 3m
sura| FfuÚ|jlek _ ŠUmlerk
Bla'€ k
Jan - B]udot
Po| RJdalí _ ŠunD€ . k
EeŘn ÁUEm|ln _ ŠUnp.rk
7' Mulil Josď _ Šumper|r
zÁ breh ná ltrr
115
9' c]kryt zdenék _ Šú.lD.řl
. zábf.h .' Ňor
s
l
2
a'
4
!'

z DosLETu

toren

P'

Lán9kýh

nini'

dBiluj'

El.kt6
l.nujl
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3 Lukl vl'd'ml| _ zábieh !a }1or $
ModPlgi| b}|i !
sc|n' .9ÓliolPL''
Nodc|Ářskí odboř csLL
ÁTLAS _ zibřeh n. NoI

l||.l,|EztilÁnoDilÍ
iloDEllls[ÁsoUrĚ'l]DoYlDEilotR^I|CÍÝCH
srÁrÚY P0 t^lt
vo dn.ch 2.-0. zóřl
r95l
koÍ,sl
3o v Poznaúl v Pol3ku ÍI. rcčník ňr€.
zlÍórcil
modelóřBké !ou.é'e lldově.
démokEt|clďch
.tátt
b účsstl mo.
délót6kých družltév sssB,
Bulhsf.
.lir|' Ruhur3ka
t Pobk&
soÍtěž'
ktď6 probftar.
Ý brltÉkém dúchu.
.koněll&
velkým
ó!Écnem
Íóttt|ckým l lpo.torŤIm.
Byts tu m!ÍtleB.
t.ěnih
zptsobem
dokó'á!'
.Dolu.
pr{@
letecké Í ódež€
soiěB|.ého
.!9u
3 mlÁdeží oit.tn'eh
l|dově.
demokŘt|.kých
zcmi - mtÁdPži sto.
jlcI v přédnich řsdÁ.h áktiqÚch
bo.
,ovníkt a núr . lépšl ž|lot.
Běhém 8Óutěž€ bylo ÚBlsÝelo
o.m
nových níIoitrÍ.t
mode|óřských
Elordt; z toho pět mtávl|| po|ští m.
delÁř| & po j.dnom Rumunt' Máď&tt e Bu|hařl' Účstnic|
fuutl'ž€ s| ns.
vzÁj€ m
l ne,šlršim měřltlia !1frě.
ňoýal| zkušenoŠt|z teoŘtlcké. bŘk.
ttckó l orgod!'éúi
ptá@. Účast e.

přl!ět.kÍ.h
moderóřt byr4 \tlkým
prc 4tatni
í@E
dE'stÝa'
Jeilch'
ěl.rové 'í.k4|t od 6oiět9kých
modé.
róřó Ínnoho lových v&omo6tí. Mot
,|ným předr'edn miětšt' h6té ! Pozfuíl ú.Éšně Bdiéň
řlEný
iobě
|ótejic| mode|' ,ého4 l€ty Ebuiluy
u
ršcch přltomých
Ddše
a žbliou
tolhu pllelat
táké Ý tomto oboru
oelkolé' 'hoitDoeni
.lru'BteÝ vypadÁ t5kto:

l.

sssB

ý

eu.ě'i

3.|34.0a90ó
bodt

Maďá'iko
2.9'l'0526
,'
9. Polsko
2.901,0!a50 ,,
4. Rumunsko
2.6a3'36tŽ ''
ButhaBko
1,257,fi3
oddě|.ně bÝra hodnoeB
katégc
íe upout'ných modelo i těrntta !'ý.

394.320bodr
146'840 ,,

s. sssR

t$,lao
,,
9iI,060 ,,
6,9

It, tDezlD{todnl modelóř€kÁ
soutěž
udovědemokBtlckých
Btótú ukÁz$le
v pIDó míř. Dokiok 3 úŽsný rcz.
!!eh
letéckého rnodelÁfuhi
v so.
tětském sýeu a v zenÚch ltdo!ó dé.
N' jiÍém hi3tě přlnÁšimé p|ór &
poplB jedÍoho z lelús!.šnějóích
rc.

!o.. vŠEsvAzovÁsouŤEz

lét.ň.ich hodelt koBl'
e lako ob.
lllde
na |.tišt| s|lik{tn:rj!
u Moqk.
!T Ýe dnech 5._l0.
imna
l0B1.'
zú&íqtD|to s Jí .é|keh 36 modétóř.
6kých dnfuté! Ž Flého ú4ml sssn
a to lak nélm|adtícň m.de|6řo
do
'6 let' tak ita.šlch .to l0 !ét. Bllž.í
pod'obÍGti
viz I.t€.ké
Noi.tíy .bto

?!,'r95t !

gokold Brho I,
Ndše zóba!
. No o6loťy D'lÉ .!' dÍt|ády se zopDii|| také ndši moÍlebři.
kÓú 2e stdniúx
dtv.6' l0 195I:7ro,,l.isobai
uisl. csE ý |J.w.I?l..^ z' HÚsičkd se sii;
juúiÓ|skln 4|strém
2ók"n
(-sE v U.hodPl..h lvanPm w*gesl|aném pře.|ved|| oh".aBlú
|'zóĎó lalfu|| ! U.modPiv' ]||oí|el U 5 s no.
to|ém 2'5..m.řÉ.nú
z' HnsnkÓ! dŇáh| pr| !éIo pri|P.ilosli ř!.'|iosíi přes ,60 km/hc,d' Ťalo Ťu.hlost ie
Ddión4.
ž. z' HGitkl
bun" kslo
ao lře.'.e $ťlouJ řetořd]

xlkú.o

ÍPidtiÍ? zbtu

opokotol

?řed úiPdnimi d..řii|

4 přcko,d

|atc

LETEcEÝ lrooBr,rn l77

váni doÝolao

O-.L.

,bnu4+í,isói,r
,

.
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g,ilTANE

Lét!',ú ae 3k1,p| ě ie tedd 2 fuetzdjima,ějš{.|| 'poŤtoýn,ch týho^ú'
s Lpou|dnýni frode|y' Dl'ýó dokúa|ý sportÓtn' 24žýek pnolnn a
oýn '.rÍš'jlcin pÍiiběnfu| nh|ě pou|ó .óÍm divdkú' kt?ř| 3e it2
zdat' po,1ěk,d u1fu)eni ittnó,úm se iet na, Ťaahlostň| 2ú'ýoi.g.v c|.iiě
ieol a|.up.1|oxé(teaí'oté) .d.ýoi|g ,elmi obubdé a zdd' 3e, že t n ||4'
ilota iloznil4, abuchfu 3 nfuL| zdltí
Pňnclp Je jecnoduchý' v klu1lu
uěkollk modéurt najedlou _ nej.
méně dva' obwlrle tř1' nejvýše pět
_ o.tEtsrtuli souěagně své závodní
ňodety a !évoď v rychlosti na 5' '
10 nébo 15 km' vltězÍ t€ n ' kdo do.
končl závod neldřÍv€ . n€lvětšl prd.
měmou rychlostí' kteřÉ se počitá
včetně wech přérušérúletu potřéb.
ných |r doplněnl paliva. závod na 5
km le obvykle wlučovacl & vlastni
.iMle sé létá n' 10 netlo 15 km'
Prctože pm každou kategÓrii Jé přé.
d€ p 5ón uréiťýobEh nédržky'je zá.
kla.|tÚ prcblém 3t{uplnovéholéLánÍ
natézt Ďe'vhoitnějšÍ pomě! mezi výkoném motoru a jého spotřebou' Ji.
a dole.
nýml .low m€zl lychlGtl
tem. ModelÁř, kteřý zvolt nej!ýkonnělěÍ moto!' budé sice mltt nejrychl€jšl zóvodnl letoun' &lé za cenu
kratštto doletu s Jédnou náplňt ná.
držky, prctoŽe Jeho spotteba pallva
bude llstě většl než u moťon slab.
líňo. sllný moto. must na 5 km tankovat dvskťét i r'tcékrát & slabší
motor iloŽné vysúačÍna célý závod
b4 tankovánl. odpovědět M ténto
ploblén nen! snadné' vélmi moho
Žáleá ťaké m tom' jak rychle do.
vedou pomocnlc| modeláře v depot
aow létoun natanlroÝať a nahodjt.
Je p@hopitelně rozdll v konečné
ploměmé ťychlostl' pod&řl.Ii s€ lim
to zÉ deset nebo za šedesót !teňn.
skupinové zóvodnl mod€ly
Jlou
ol'|r}éh. .! .,abrý ti]in

rozděleny po.ue obsahu motord do
dvou třid a plo kaŽdou z .ich jsou
p€vně přéitepiáity základnl rozměry.
obsah motoru 0-2 50 cm3.
Plocha křldla 5 ďn, minimÁlně.
obs.h nÁdrŽky 10 cmr métximďně'
výška ttuPu Ý mlstě kabiny ?5
P!úmě. kolečék{o mm Íúnimálně.
Délka Lanek 13'2? m (od středu do
Ťtida B:
Obsah motoru 2.51-J.00 cmt.
Plochá &tlďe 8 dm? minimálně.
obsah nádržky 20 cmt máxjmál'ě'
výška trupu v mi8lě kabhy tUU
mm minimálné"
PřĎměr koleček 50 jm milimálně'
Dérka bnek 15.92 (od stŤedu mo'
delu do středu ŤukÓjeti).
lÝÍiňo tato speclélnlpraviď.' Jsou
dalŠlsoole.ná oběma t]tidáú: Model
m Štňtti vzhled skutecnéholetou.
nu a msi být opatten prúhlednou
kabinou, jejl2 Pae.llli okraj nesm
býti ni2e nez neJvyšqi bod kapoty
,Motor
musÍ být zcela zar.apoto.
ván a z kapoty smt vyč v&l jen
svička n€ b o kompresnÍpáčká a jen.
lá kďburátoru' Podvoz€ k ml)Že býÍ
peBý nebo zatázite|íý' aI€ - přistánl
musl být vždy s vysuDutym p@.
vozk.m na kolečka:
Ťo jsou všechna plavidla omezu.
jlcí zÁvodnl modety rczměrově ' a
staÝebně.
skupil$!ý zÁvod ňdl s€ Podl€ ná.
sl€dujialch pŤavidel:
r' Modély startuji n'jeihou z
urdeného mista M pokyn startéra
a mohou být těsné před štartem do.
pbétry pahvem' K dop)něnl P'liva
je vyhra'eno 5 lteřin a starteÍ k
tomu dá poklm zvednutjm startova.
ci vtalky.
2. z^ýod\\cí se pohybujl v kruhu
proměru tti metry z néhoŽn€ s měji
3' závo.lnik móže mlt v'depot dva
pomocntky, kteň model tÚkuji' na.
téěeji évént' oprewjl'
4. Na začátku zá'vodu moŽ€ bÍ'ti
pouáto mechanických staťtértr. Bě.
hem 'évodu Je dovoleo motoly B.
h&ovat jen rukou.
5' Plnáti' 8tgrtpvált.a opřarry mo.
hou Djt proÝéděny J€n ve rYhÉŽe6. RychlelšÍ modely p.edlétávalt
jén naďétávánltn. vyjm3 .pteďétÁ.

l78',o'

|'Ul{i

tllJl)l.jl (Íl

létat néjvýšéÝé 2,6

7' Přista!é.u běhom zÁvodu mo.
del mimo d€pot' moŽe být do něho
dopŤaven jen v€ směn letu'
8' IiavÚuje.li Jeden nebo !'1cémo.
délú, postiŽenÍ závoiltúci zosteou
\;ně krunu aŽ do dokoDčqú oPE1V
debo závodu ts& aby nepřekáželi
ostatDim létallcim zévodnÍkom' MechaDtci odstrani ihned , havarcv&né
ilráhy
9. Po ulétnut! před€pllné
vitézným modelem mu6Í na pokyn
slartérs vóécluy modely přbtat neJpozdéJjpo dvoú kruich.
10' NedodrŽ{l técbto pravidel má
za nfuled€k diskvalifikeci.
Jsou tři ploblémy' B hichž zévl.i
ýýkon skupinového zévod!úho mo.
delu. Jsou to a) čistota tvard ho.
délu' b) }ýkon motoŤu' c) výkon
závodnika' spotup!é.ě'ávoilnlka s
hecharúky v depot a zručnost me.
chulkú. Čbtotou tvarú rozunú .é
úÓinnost
nelvětšt aÉrcd'Mmická
modelu. Model Jé ehopeD létat ttm
lychJeji a tlm dáre s týmž motořěm
a s touž dávkou paliva, ěim ěistšl ,
e jemějši jsou jeho e€rod}Mmické
tvÚy. výběr nejvhoibějšlho holófl
a nejúěiMějlÍ vltulé je problém sÁm
pro sébe & záleŽi ruoho na zkulo.
nostech' PrctoŽé 3e měři prdměmÁ
ly.hlost mod€lu včetně vŠechz.stá.
vék v d€Pot' áléŽl mnobo na piloto.
vání modélu a !Ťkonu posátlky v de.
pot a na vzáJemnésPotuP!áci zévod.
lika i posádky. Pilot mwÍ dbét' aby
model létal pokud moŽno stál€ v té
Ýýši' v niŽ može dosáblout nejlyššt
rychlosti a eusl.li ptéďétnout po.
malejŠihokonkurenta, mÁ 3e co tol.
rychleji vrátit do p!Ýodni ú.ovně le.
tu' Má mit na motoru zaílzenl Mož.
ňujicl mu moto! zastaút ještě před
úplnÍm spotřebovánlm pallva, aby
přistel pokúd možno těs!ě před
Švýmdepot a co í€JbliŽe u něho' aby
hechmici
némusiri Pro model a s
modelem běhat kolem kruhu' PlněnI má být zmechaniŠováno' aby
tryaro nejkratĚi dobu' na př. tlako.
vými plnícimi nádťžemi a pŤáce po.
mocniko musi být př€dem dobře pro.
myšl€ B
a naciačen&. zkušenosťi
!káze|y' že je hoŽJlo dokózat no1Ý
sťart i za deset vt€iin po piistáni.
Mod€ly pŤo skupinové létánt mo.
hou b}'t nejroaějšÍch tvert' Make.
ty i vlastnl névrhy. DúléŽitéje jen
zachoÝati předepsané rczměry. Plo.
LoŽe Je přédepsáno Žakepotovat
úplně moto!' muši být kapota prc.
motoru
vedéM tak' &by chl&€ni
zlepšoÝala'a né zho!šila' MaIé deto.
načni motory se za přdměmých de.
set'mitrut letu pěkně ohtejÍ a nébt.u,
kapota dobře p}ovedene' mohou Pt.
soblti obtlže. MoťoIy sé montujl n€Í
častěji v normálnl' polozé váIcem
v'hnru. Byl 3lé 'jištěu zejtma!Ť
fakt' Že Mmontule.ll se motor ot'ú.
céÉ hlaÝou dolo' dÁvé nej'yšši !ý.
l{on s chudší směsl neŽ ý nomátnl
poloz€. s motolem v invelnl polozé
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vldill,n|r B|lý' &tt. gk' l.,nou'

u nÓ;E.fudéWské @n@ě
piqlepstli
@é te
prc A
pro
^ $týpeň
stýpeň moile|
mode' pa/lóký. v ýoÁfu zÁiňooéfu |.Ť@žku
le pienepsón
'. ]e, !aa@l| tdtto: edryso,dli jsfrF /6 kA sldré'lo pap|ru pda,|tkoýý d|lec, podl'e
podle obúzbe
obúzku @ o$ti1h||
ýlsli'lhu, FM
jej.'Potlle
této š.'b|Óng Ffue w'tt|hli
z hedDóbiéhe papiý
sédfi shoěný.h čó't'.
uitt. po
PÓ úa
Po
aa 3fufrěÍuútt
úé
sfufrěríostt
1dfuěŤn$l|
ie
h1'm. je
!'mé
pŤeloz|||'
přeložni' abg
4b9 3.
3e do'l
.le| pa4lděel. .Iobře skládat' D|l.e bna opět Ťoidiali
a M zakř'/,ených ntstech j'mě step;yaj!.:al:' ,e2g' Dvt:,o?lg hú|@! oŤc'hlll..'.'DÍhe ašalr jsme.nd ^4lepe^é okmte po|oě|||.pínmet"o\é io|''t,1! i|t|.
wlné
po

k:'r:e. fu]n: 'slepefu|cBléhoP!4ó!'/'1. ipoji!'i ú sý|;zek'k
1sn". ett"az"u arcoa$ t,ta!.Y,l:
nolek iebo ýdeaek jdko př'1ěž.
"é,nůz
suchý plan4ek bnrc strožílipodle obúzkú
o' &inuú M&em od a;cho|ú.
ug.p@s'terr
rebo jaňe jej aghdz@a|i se ,eňě gik@ xzhn'ru. edgž bn.
|aňe lel 3e stiechv' 3.okB'
sel' d'téz' Ťo4inoýdl 'e nóm pdók dobře a poma!ýn leld
sF snóé"I k Žeút.

Iiloddpro
skupinové
|é|ónÍ

I'

- *1"i,,
doPř.d!

l. t3ké moá'o .lÉti modélu stizé
v'hl€d skut€čného letouau. vodolov.
ná montá' motoru se pouávó mólo,
protoŽ€ Pro dobrý Ehred íé nutno
B dEhé stŤaně v]'tvořiti kamúráž
motoN á to zb'.tečně zlvĚuj€ vár'u
a odpo!.
stavbu zÁvotttúho modelu mó být

.\
'1ř;,1. A. /5-TřidaB. 100rnn
velmi rcbu6t!ú a pti tom leh}á. Ne.
dopončuje se virrk obětovat leh.
k6ti .lokladnGt' Mod€l mBÍ Ebo.
hokrát p.istet a ěeto vélmi tý!dě.
zjiltl.lt zóvothlk' že
byl přlliš
"bydepot, mBl
dlouhýl! a plistal 3ž za
doslova s modelem uhodit o z€m'
eby '&ch!áril ilreboceMé vteňny' o
ktéré by s€ přtpravil' kdyby pomoc.
dci l modélem musill běž€t kolem
křubu do dépot. Prcto podvoŽek musl být vétmi dobře v modélu zakot:
véb e prcÝeden z dostatečně sil!ých
dráto. RoměŽ moťorové loŽe t.pt

ýgzh@-

vehi mnolto vlDracenú motoťu' Pro.
to Jé nutrc l€ho koD8tlukcl .lobř.
Promys.lit a moto! B něJ dobřo pÍi.
Peuút a všechny mlt]ry zajtsut pro.
ti povoren! zu déset klometlo j.
modé|dÓs|ova Mmo.4 v ole|l s e
LjW' Proto jé DoJtópé ce|ý:moó.l
kň(uo i tlup Potéhnout přéktlzLou
nebo b&rsou. Potsh Jer psptrom !.
neosvědčil.' obvyklý pmÍu k!'ďs le
clalk
Y dés€tlprccentd.
vÝ.kd;Á
plo.ba mé obvyklo 25 procet Dlo.
chy k.tdla a bývÉ ne'č,asrě't p!ávo.
oe|'a Ja].o prochá desk& s hl.dl.kl
odPoru Je vŠsk doporučit.t!ějrÍ !
zde nl'ký ploÍu cl&rk Y. t'ý.kové
kormidlo mÁ mÍt ali Jefuu tÍétilu
vyrněry vý{kové Ploqhy a podtsČL
mé.|i možú6ť výchyu{v 25" n'hofu
B 200 dolú' Ťěáště noddlu urntlt\tjé

Pt drl.ttr.lnmI
pre Dt.dýl.til.|€ . bre.l!
R dtr..tríntr.|.|n p4lln'róD.
st.tll
b'trky.
ti.
d!D. ý' .by Jl po!'||l x DotrttÚ.Í pr.d!|r(!.ho
tr' L.t.f|tý nod.|.Í. Pl.d.
.|rÍ {6 xř.. Ť' pf.dpl.t|r.b'
|.krÍ Jli pf.dD|'LIé Dou'.ó4ll.
rr} 196!' s|o,.nkv v'n|ú!Jb čll.b.
Ú
. !v&|ě,i.
!. n|c} .dE.tr'
!. |.lo'ou vtm č..oDts dochó'f'
DčlktrjÚ..
Áitnl!16lr.c..
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?*ušewsLze saižžz ulfuioh det&

v Cl*tjll

zú.,trtke1h st'na |etognÍho tokL ně|e Še konat 3oýtéž 1,odt|ch ňo.
delý Ld t1]bnicc Ai|erika |c Frdiliško|lich I'óinÍctL' PÓřulatele,l' íou.
cl"b' R lé|o soltP:| bltl! fozťslóng propusilc a Po.
télL b|l .sLL
o,lÚÚ^,k slazl' sofltP'. bI14 doloýti^o hodnotzÚdnki 4a 10 talýrh
v.,|l,']|ú k n'obu,t,o!|i po.'ldli.ňlbš,|
hL'ňi a kn9iúdi..d^ill'
,;odckíŤi se silnoL únaý| a pŤatÓle se iechtě|| dó't zahL,bil, dati se
s .n[/i nÓ ,ríce, Al1o' ch|l' b}|ld' ale ,Éb|tl!t 'kuáeno'ti. Píýn| r|ú|
std|osti bllo op1tŤ.]Ii odbotné lit.fuúnfý, ablcno1h o|ďpoň 1rějaké xÓ.
iitho něl| v to1uto Šněf1| jsŤ|c b!|i zklanú1ri, PŤotoze Ó!]boÍié li|c.
N.da|Ó se dé]at ,.íc iinČ.
,,atýŤ! totlotÓ oborx lcst tdiac púkfount
ho' Í;!1i stdtět' .]ío|!.t, ío.b|jet' o|lět staÚět d 2kr1|šct.celé nÓci j'nle
3. ťšdk
s.déli lod sÚi,Ei núdel!, pt.hýš|e]i 4 pŤeroigli. Přitofr:b,a.
doýoúštěli i.áné lisa !{ q n"odpwtitelné ch!Jb!' Pf@o1)ati hme i1|di.
túiú:lné, sti..ili is,Ú, s1:ojc po2údtk!, ncnašli jsúe poýLéŤjedÍoho l.e
dnhénÚ' y!)sl.d.k sot|č.c laké P|1rě oÍlpoý,I1a|naó.nú. kdndní D.,r
DŤ.d soitě.i 'Ušli ?no.l.l.i'.i' opčt ojc.]inčIc' abrr hikÍ.o ,|e|idél j.iic|L
ínfuor!, |)oilrobn hnilcl! !.ý.ŤI||i, /ko1óce. smútni se 1JŤac.li do
saúch domoln, n?ýoucc . letq.lel jeň tŤosk!.

Tak se st&lo. že Ý den soutěŽe se
dos|an]t hodc]Á.l _ bez moíl.lř''
soutéŽ byla onulovóna & odloŽe.
na !a den 16' zóťi 1951. My' cllebŠtl
modelÁti jsme byli zklahéni. Nejen
svýDti neúspóchy' ale n&prcslým ne.
zálmen lak se 8tr&ny zkuš€ n ělšlch
modoléřo donÁcich' lak i jiných' i
ve.eJnostt'. Po pťvnich neús!éĚi.h
JBn6 B| uvédomlli skulečnosl. Že po.
BtuP naói p'Éce nebyl 8prÁvný' avšak
bylo J|2 pozdé. vzhledem k tomu' Že
do dne soutčze zuývalo liŽ len něko.
tlk dnl, byli Jsme okolnostmi pthucenl postupovati 8lcjnč n.sprdvně'
proloŽe zaméstnóni a krótk.r doba'
ktorá nás od 8outěŽe dělila' nóm ne.
dovollly' abycho'n Be lchézell' praco.
'vali
3pÓle.né a Ž chyb Jédnoho u.i]i
36 druzl' DÍuhý'n kamenem ú'.32u
Je8t lTbavenl model. duny. Nenr tom
matéíél' n€ n l tam vobec Žódné né.
íadl. Abychom hohll v dl]ně p.aco.
vat společné'm!3el1 bychom s 8ebou
nošit Ják mate ól t&k nÁřadi. coá
by ná5 n$mlné
zdrŽov&lo' Nezbý.
valo nic Jiného' nežll pucov&t doma
Po veaerech. po hoclch,
A tak Je tu den 10. zóřl 10'rě ho.
dln dopoledne, I< rybniktr pod chebským letlštěm se troNi hloučky mo.
déló'řo' kteřl předklÁdeji sÓutéŽnl ko.
mlll !Ýsledky
6vé fuiloúé pťáce'
Po Přljétl modelo sontčŽnl koÚti8i'
Jlou dóny modely !& vodu' aby bv.
la 8Phéna podfutnke' že model dřl"
ve né'll bude odsťaťtován. Eus| se.
tnol lednu minutu ne vodě. Do ně.
kte.ých modelú 3e po několika vt€ .
ři!ách poěala náblratl vod8' Jé přl.
rcz.né' že tak.vý hÓdel by musel

nežll mě)' eby se Ž vody vdbec od.
v umtstóni plovékú'
lepil. chyby
od
v Jeltch vellkostt, vzdílenďti
modelú se objevily ptt 8t&rtech'
chyby v konst.ukct modelo sAmÓt.
zkrátka
ných sé také ukózaly.
i opakoveld sÓtltčž méla vel'nt nlz'
koÚ úrov.ň. MImo !ékolika chÓb.
ských modelóřo se nedostevil vtbcc
ntkdo. Ťo ]est také lednou ze sm!I.
nÝch . ttDkÝ.h zkuscnÓstl' Jediný
mdrs v|kbra
Áodct _ inótorovÁ
xalinv _ odstartov&l a dosÁhl 6
\téřin letu' ostatni nrodely vÓbec
ncodstAltovaly. Prostě, neúlpěch byl
Á tu lsmé 3e lesedll kolcm trosek
svÝch hodclo a hlesltě lgmé uve.
Žoiall' v éem tkvl n€ ú Špěch' co Jelt
ptičhou nezdar.o' Reklt Jsmé si' Žo
zprsob nAéi prí.. byl n.zdravý a
slllrlli lsme si, Žé pro pílštó budeme
Dracovu! v kolekt|W a Jeden dnůé.
mu BvěIovat .voje poznatky. Uvědo.
mill ]!me si' Že Jsme ztř&till mnoho
casu s zkazl|i sPousru drahocennÓho
lechnlcke
strónc€
hat€ ! !ílu.
Po
isme učinili lento závěr: Nemáme
jcšté takÓvých zkuóenostl v tomto
;bořu. abvchom mohlt ptesně určlt'
jak hÁ výpad&t modcl vodnlho le.
iounu. avgal tolik liŽ nyn| vÍme' 'e
jest itéba Do.Ítat s kBždFl
8r&.
em váhv''neboť tlto mÉ vllv na
vellkost pjovíko Plováky musl být
tak, sby byly n..
zkonstruóvány
celkem letadla' pevne. ne.
dihým
boť'D|ovákY pfipeýněné volně De'
D.osDlvájt stábllltě &nl pfl sr4r!u'
ini ó.i úr'l' Je.h modet opatien dc.

G
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.
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r,e'oc*t uoDDLÁ*

tonarnim motor_
kem, mÁme za lo'
že le lépe umlstlt
motor na bďda.
chýnu' protoŽe
ploýÁky mohou
být pak umlstény
{ 'řimo na lrupu
j ;!ebo pod křidly.
l anebo v bézpfo.
střednl blizkosti a
neni obava' Že
vrtrrle Pti startu
zachvtí o hladinu
hávalii'
a avini
Abv s tak ncstalo.'musely by být
PloÝÁky o tolik nl

že, kolik potřebujé vrttr|e' aby pra.
.ova)a nad vodou. Ťo pqkticky zna.
m€ n ó Plovók na dlouhých nosnlclch'
což nenl vlrodné' Pokud J8ou plovÁky
uttÍstély v tÍolúhelnlkt, Jsou léPo
v ptedu dvs' neŽ l€ d en _ 'nodel lé
p.l 6tařtu stabilněJšl' Je8t 8amozřeÍ
mé' Že mod€ l nesml mit anl 8ebenien.
Ělch otvort' kterýml by ýnik&b vo.
da do nltra' neboť váho vody, népři.
hl|z€ J e anl k vÁze samohé' Posune

'-ě-=Ť'
o
Tek . podobně JBme hovořili
našich zkušenoBtech a nakonec lsrné
se .ozhodl| Že nadále budemo Pra.
v našeh kolektllu sa.
covat n€ l € n
motnér' ale Že navÁžeme BpoJenr t
mézi modelÁii ostatni.h olgantsacl
Ž€ se Jich doráŽemé na Je.
sveu'
Jich Poznatky v tomlo oboru' Že zkrt.
Šenosti labylé postupem času bude.
me vyméňovat s těhi' kdo n& vod.
nl.h modelech př&cujl' ábychom tak
snéze e ťychleji se doŠtáli kup|edu.
z toho duvodu činÍme dotaz na
vsechny modeláre' ktéří maJl něJa.
ké zkuscnosti s vodnlmi modely:
Napište nám, Jak vy 3e na věc di.
váLe| sdělte' zdali lsou naše poznat'
ky sp'óvné' k jákým výsledkrm Jste
se dopÍacovali' j4kou tcolii pouŽ|.
vÁte. My vám budemé odpovidati
svými ukušenostmi' Těšime se Da
spolupráci se všemi' kdož m&ji 2á.
lem o ťuto krásnou a ušlechtilou
bráci' Doiszy & odpÓvédl PosÍléJte
na sdr': Mode|dřský odbor DosLET
v cbebÚ' nebo piimo na ádlesu:
Ádou Šíábi' vedouci modelářského
ul' Rudé armády
odboru DosLET'
Adolf snábl' cheb'
č' to, cheb.

,,Světové.. modelářské mistrovství kapitalistických států
FÁI (!) .9ol.ěí| . 'rúco!n|ďD .ero|dlboE
r|| d!. 14' . rí Ď.rv.!c. r05r v Dlmux '

boíoro9é Bod€
boíoro9é
Bod€ ||y.
y.
Pře. io'
'. n. ruío '..rěrovou. ddí|o]r
l|o]r bJ|| nodc|Áil |{!Dl!!.
|{!DIl..
předeb
ító
dÚklld!ó
!tl!!.Ýoýll|
v il.ku'
|l.ilcký.b
by|. účr'. mtln
uknzd. l p|ném
D|ném }|cu.
}|étt.
úpidl|.
nqd.|il.rví'
Ir1ó.é .l€ t |..plt'|lrttol.ých
.rn.
reh ptolúdélo .ir|to .nnoú..hý 3DÚrt' s.Dorný Eods.
pilznirÁ t lc.
Et.ký r||! v *.Dl1.||ui|c|tý.h irór€ c h
í.út..h' r. rouGr ně|! ála|,ou úroteí r m.l|
Dejlou 'vérové.
|. Ý'3tcd|{y
'.
Ýý3lcdky !é'o
!élo ýU(/:i. rerhodtrě aej.ou
llě|uló.
srolnt.
srovní.
3oU.ě'| ||dově dtňo.
*r.il.ký.h
31'lt0 Dotúdrnou l.tfu
jťd!é .t.uó
ú'Úný rodll:'trr
.t.!nó nodclí.il
nodclí.ilýÍ províd.!ó úzlou
&Ír!é
v..ivou lld|' .'|..ó}| !! ro n.Ji.. ! n.!ro
tl|..to.t
!.dicného n|ídÍ'
.,!}o ru3olo!
.. 'účBtnl|l node|ótl
s9ý.rr.k.
. UaÁ' r..'|o'
'e .oulč'
rovl.ě' |,'I rllo!..!
ýllv 'erbIk'. j.||Lor Do.!ll btIo Chl.d.
lto

3. oh.l.v||y d|! to.|1lnkón| ó{
Dy. Nr j.dnó
tlýot.kó.
}lfr.
b'|y rl!.l.ě
moio.t.ovlné
|oDo ''lól.ji.Í hotoly''
lyp'cly
'nD.'jDI
.l.o|y. Tu} Dod.| Bvý..rr
p|o.hu
6.hn|d.
bó| ..llutoU
{0 dn'. ÝÍ'|l '30 t . bó| '!1I'.!I
2.ó ccn. ''!l.o 'ioukhd
.
mode| An.
v .o!iě'|

tÍt.!| mě| lr's

o !b^.hu l'J mm'
Eod.|

r{ dm! p|och' l.}ldó| !!

Ptt této !outěř| by|! .ói 'ťlíšt!l .o!lěn nod.ró .i'elýct
Bd|em.
odclý lél.jicl v léro Ďoutó'| l,ylý vmn'ě' k.|! obyú
čejDéhormtiidlé klbttroÍó jednoÍlol!í|ry 3 !o'pě|im l'.l
ob.!hu 2'5_J c.m' l'tlJlm!ío l rJ!llac. |'Jly
rň|ó|bUulIal.!Í týroby. (o, dÓr''ujc'
krických
Jiárcch
|!DÁ'!tIŽ(nI
ry!'lbění iÚ|irnlnl.
Ncntó..nó holpodúrfké poměry .€ ý.oJe!|ly tlkó ý loužn
piklloJ|.h
|ých |am'ách m Df.JlDlrlch
oodc|lr. Pt.9í'I.
kteřé 'lolí 6r'.vý.
byl! !.nonloláll
o|,yó.jné e|.rl|onk''
c!!.kých í.ank'\ km ! mili 'iťotno||
loD'! rJ3o& cxllré |řIody,1oj| kul |' .|ý.' |nnto I v|c. (I)
l h!Ji n€ n ší 'ivol'ol|.
llod.l'lři
m'léji
konce I pěltllmpový.h
ÍriJfuačd. ..mo'reJn'ó ý.|n| r.'ký.b
jlch'
I ob.I.n'ých.
br|o Dro
'lnMóně do.
.ruDnójí.o'
! Í k o n n ě j š i c h . @ t r r I c Í D r l . i l t í M ú' D | y l o v o u
rr|o.ou' Ťo. .o
oo hn..kó i(rúnc. l ov|í.
díni mode|.. 'd!|.kr
r{Mdý ťtrDoztťJmě Dicdnok|ndrr
1bku J<rÍlb|ktlcl.ých'.nl.
pt.'lved€ . |
u mod(|o iileDý.h
rdi.n..j'nóně
|oooln.ú.
lÁdtr. IuonIn.J tr!l !.hy|'. jfn |.mí. t'kmó .'ÁlP{k'.' .'..
||yIo DrIiúr'l.| .! Ur..nÍ
.il' oZ!!č.Íý 3lttrllb!čll
ťl'lkou. kíuÓ by|. běh€ n
bulé'c
rtlkró{ !t.Ýl't!l.
A!'

m
gD

Pt.lo.tDo
l cc[

ob.

'óko DoJ|é!. pf.pllv.íl
.e !kr'.|| v léro 'oúti'l srý..t|'
kl.ř|r J.|. !yrd| j.Jkh Í.l' |éb|l Dřltld€ | tré dtslt| dobu pmd
.ourórí. Iý|l.d}.D
l.to př|!mýy
Uy|o.!ý.|r'|ró
llt.!ilÝt
I t .oul.rl J..lno'Ilv.ú' i|o'jeIv o!r.l!í.h
!úč!.tnčný.h }.nIb|].Il.lr'ch'tílú
r€ |lolírut..'i.
Doh! he
Ý.|' n.'l
pr|Dldy . tr6byly ' !|.om
u9.drnýnl .ltrennIsl

řot.dí D!t!|.n póil Ý .o!rn'| j.it.oil|v.n:
' (hod'oc.n DŇltý loučól t.l .l€ t t v. vt6řI'Ách)
1' 6.hh'd 'svý6r!ko| _ 00o W' 3 lÁu.hlt lgtŤ.
@B}ol _ 646 vl' 3' Guyot lFr.noó, - '$ vr' {
Jorxors (a.rsre) - t31 vt,, 6. olu.r (Fran.r6i r' svŤclrlko _ 1á9{ í'' 2' Fru.'€
_
B.|.|. _ 9??'9 v1'' ,l Us^ _ 670'0ú'

1!o| v('' 9'

sKUplNoYÉ |.ÉTÁNl
Doko.č.nt !e 8!ra.y
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so do p.édrtho drátu' NÁdržke l.
dole'lt4 8ouěÁsl a muBl blt p.ésné
.tsnovený obsah, který Je pfed kaŽ.
dým zóvodom''úte.|né.,r
kontrolován'
NelobvyklelĚl tva! proř.zu le řovno.
Btramý třolúhéhlk'
skuphové zÁvody koMli sě ob.
Po.á&llcl
oŤglni&co p.lhlálené
*voi|rlky Íozdé|lpodlo ttld s urč|
3kuplny Po t.ech s' čtyl.ch zévod.
nlclch' Tyto 8kuphy odétsjl vylučo.
vacl zévod ná ó km' Razdé tÍídalé.
tó 8amá Pro seb€ '
vltěz v ka'dé 3kuplně \rylrr.ov&.
clho závodu' nebo nékdy J€ - li málo
prvnl dva' poltupull do
'ávodllkn
8éml'lnal€' z nich Po.Edat€l opét se.
st&vl 8kuplny po tÍech až étyřech
Pro lemt'inalový zévod rcvné, n& 5
km' vltěŽové pak nastoupt k lina.
lovému závodu na' 10 nebo 15 km'
Nékdy pnnl dva z každét.ldy na.
3toupl k hÚdiopovému z4vodu' v
takovém závodu na uřčitou trať, .s
př. 10 km' st&rtule nejdtlve nejpo.
)nulelšl závodnlk á po nÉm v uřdl.
tém časovémodsttrpu odstartull po.
3tupně dalši aŽ napos|edstartuje zÁ.
vodnlk lejrychlélši' ČasovéIózdllv
31ařto jednotlivých zÁvodn'kú se vý.
počtou podle řychlosti jichŽ dosáhli
vé llĎale' Bby theoreticky všichni
závotlrÍci dokon.i|i zÁvod v€ sťehéb
okanýiku' Ťakový zÁvod je opr;vdu
vehi naplnavý Doufejme. že i íaše organisaco něco takového přiPlavi na rck 19ó2I

,,ltaiút,,

v|též,! Ú|oto|onýnLodel $t!cato, a. bchmua
Xtídiojltocppl|
' 9 ' . f u' p l o c h d3 7 ' l d n ť ' h | o | b k d' . ř ' ' 9 3 . m l s / l , . .
|os| i=9'6' proln NACA 64a9' v ]jškoÚk4:
Rozp.h 87 cm, plo.ba
113 .lmz, hlonbhd !' 15 c,|' št,h|út I=5,I5' pÍoli| sI 64oo9- c.lkoýd
plochd á8,98dnť, celkoDó n.'ha'180 !J) 9pec. .at,.en| 16 !1/d,1l'
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Ptijlmač pťo ťaďéň ří'€ný model 'é Po8l€dnl a neJ.
cbouloslivějŠi ě&t celého zařfuertÍ. Abychom mohli po.
stavlt dobIý pŤijimaé,mus1m. 'se předevŠlmtrochu
seznÁmit s theo|il p jmu a stavby. Áni pode nejlép.
šÍhoBchematu B návodu neilé se p.iJimač po6taviti na
v RoM potřebu.,emépňlimač lethoduchý' slolehli.
!-ý' lehký o kÓíec koncú i levný' Tedy poŽad&vko je
záklaibl prlncip fMkce přilimačo a přéměny vyso.
kofrékvénčnlho
ligná'lu na pohyb kolmidla je ténto:
PřiJaťý 3i8Ť'ólzpdsobl změnu anodovéhoproudu elekt.
fonky' v jéjimŽ anodovémokruhu ls zapoleno citllvé
lelé' ktéréna tuto změnu musl reagov&tl a zapňouti ,
pomocný p.oudový okruh dalÁtho hrubého relé' které
pohocÍ zvláš|nÍho mcch8ni3mu .pohne kormidlem'
Prcb|óm přlJ|mÍéat.dy Jo zptsob|T|,aby zmén! ono.
dové|lop.oudu byl& co mož'ó nolvětšt Ú E|é .by Dylo
tok cltl|vé' áby ne tuto zfuěDu Eegovelo.
Pokud na p.iJimač nedopadá žádný si8nál' Protéká
elektronkou stálý t' zv. k]idový proud velik@ti lédno.
ho aŽ dvou mtllehpér (tislcin &m!óru)' podlé d.ubu
pouŽité elektťonky. Dopadne'll na p|ijimaě 3lgnÁl z
vysllače'anodový proud elektronky poklésne'K tÍŽenl
modelu tedy vyu'Ivómr pok|.iu anodovóho plotrdu.
všect'ny baterlové e]ektDnky' ktéré mohou přillťi
v úvahu' majl Iozdil mezl klldovým eodovým Pro!'
dem (vylŠl hodnot&] a anodovým prÓudem běhémpřlJmu vy3llaného sit!Álu (n1žšlhodDota) velml n&]ý.
Ne véťšlnež púl mtllampéru. obvykle hnohem méně'
To 'e koř€ n všech pottžl' plotoŽe vyrcblt rélé,které
by 8polehlivě ré&gová]ona tak máló protrdovézhěny'
Jeni na př' k]idový proud
J€ opravdu velml obťlžné'
1 n]A á pracovnl pťouda pr&.ovnl proud 0.8 mAi mr8l
řélébýť tak cttlivé' aby relgovalo spolehlýě l na 20%
P'oio se v ciziné pou'iýé pro RoM JtDý.h sp.clel.
nk'h él.klronek' Json tÓ irIody plnÁnÁ vzácným ply.
nem' Exlshťi Jen dvě' Amerlcké RK61 & anctlcká
xFG1' PMl bl'a vyvinlťi za války k rtzent ro'prás.
ku prot'létadlových Rránátt' Jéjl mechanlcká odol.
ĎNt t úžaBnó,uvéŽlme.ll.že mnslls vydržéťtlllychlenl až 1oo0 m/sec. v blavnl proti]etad]óvéhok!non!'
JéJi el€ l .ťrické vlasťnostljsou valbi vhodnéi pro RoM'
al€ jejl Žlvotnost Je nalÁ' sotva třl hodlny' Angllcká

Nový prototyp,,dvoapulky',
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XFO1 byla vyvrhuta v ro.
ce 1950 Íirhou Hlvec spe.
p.o účely radiem Ílzéných modelo. vydržl ast
ci€ h ě
100 hodin & jéJi lysikálĎi rczměly i vóha jsou stelné
jeko RL61,
Ťyto élekťronky (ob'. l) jsou nepatŤné vélikosťi'
váá len 4 grámy a potřebuji jcn 45 volť anodové
ba|erie' Pracúll na princlpu zóPalného napětl pl}nu'
jÍmž Jsou plhěny. Ťo znamenÁ' že jéjtch kltdový proud
1.5 mÁ po dopadu si8!álu zab]okovánim elektťonky
lóbec zmizi' P.otože pokles' proudu je 100%, n&sta.
v€ n l rclé pro t5kový přljimač je lednoduché a Jeho
funkce Je Óvšéh spolehllvÁ.
scl'em! paijlh.ae s torto elekt.onkou Je na ob.. 2.
clvka I, a kolde.síťoř c tvořl osci]ačni okřuh' na
něJž le PÍipoj.na ántéňa. Pohocl plomčnného odporu'
I.' (pot.ncionretlu) !a8t&vl Bé élékťroDcepředepsaný
fulximÁ]nl kltdový p.oud 1'5 mÁ' Dopadne.lt n5 píl.
Jlmač si8nál' ano.lový Ploud Wtane a el€ k tlonke
Je
po dobu lTsllaného slgnélu zeblokována' Re]é v ano'
dovém oknhu € ) ektronky' až dosud plotékané anodovým přoudem a tťýa]e př|tažené' odpadné a spoll kon.
ta]iťy prÓudového okruhn vybavováciho relé a kolmidlo se lTchýIi' Jakmlle .igĎÁl vyslláče přestane' 'Áporné předpěti zmizl' plynoýÁ élekťťonk&znovu z&páll a
řelé přit&Ženim přerušt okflh vybavovačé a kormidlo
přejde do neutrálÚ. Přiltmač s|a.l Jedn@lektronkový'
pracule n&pŤosto 8poléh]lÝě a váha i s relÁtkem o!vyklé nenl ýétšt néž 60 aramo. D.r sé ovlódatl sž do
vzdÁlenostt 2 km Ód vyul]&čes yýkoném 1 aŽ 2 wsttú'
zllkati tuťo e]ektťonku neni snndné a proto PouŽt.
Jeme bat.riových eléktroĎek' které jsotr zde dosažttel.
né' Jsou to předeÝšlm élekťronky zé zbytkd po něm'
ařm4dě a něktéřé amélické a konečně l fuiĎlstuml
bateřlové élektřonky Ťesla' k(eró přÁvé hynl p.l.há.

ltoro. byl .ct.! po .rrÁn.. 9ý!obnÍ roÍi !|'y byt úidío

proýcdÍclÍý. . hl.v
!|'' ..
kololi.h
*okll pro od|óriDf řó{Í mo'orl.u r |.hký.h
ll'n.
||ll lJř.ň.n Irkový
odli.lÍ Donlí' '.|,rov.né hllvv nu1!trktr &.
}nkoló
tkřfnl' ('UoJI jg pror.d.no J.'lo j.d.n ..|.k'
rro
!.Jn].niÍ lnhU' U rčry kl|rolí
| !p|Jdor..' ďnl...
n'|1í dlrllubl

noIoIkU
hř|d.|!'m

ott.r.

orr!.ovidt
ollllrtn n.
3lit|Dě. h|rry nolorku. '!|lnr

m.rclló|Ú
'.o vlo,k! 9'ilcc. ntii.f
I.k!||r.lnó
occl|' zholJr.nó
h''IJ .anfÁ|ol'iny
'lo hlouhky 0'6 hml l,rou..DJ l
t.šo!Ím bv|. dD.'r'ntr lól{| rltolnoí
ino.
.orku. P.o menrl !óllu byl pGl
o.dolý
D|írl n. h.j nl.fulholIn'
K||l.orý hr|J.l 3. oióčl
v Jrdnom lru||.|.oróm n v j.dnon lJron'ov:m
*o\ |: |o/i.lo j.
l ' ' l l L o j P r h o I o l . n o t . ť ! m o n ' r , n é| , r o ! ' c '
xlllorý
hlrd.l j. 'l'orolPn 'c
70? DstM r j.
r j.dnoho lu3u
! ojhl.n'ho ó.pu' 'J. L.ioU.
lr'

Jrko

!ouói.il

!llnr|trÍl6m b!|o
ljrl.o d.'onalnÍ'.
mol.r.r
3c íě,lio Urídě| do .|'odU'
.!iě||u. Motor v t+to úDn\. jP
j!Lo' l nott.Ln. chpm'l.íl'.
Dro pohonné 6ně3I. čí'lž 3. Dokosx Dro.tluzujl'
ja|ro
d.lond.n| Z.nonroynn do .v|č.
Jii
!ého Ú- nod.lÚ ! dm8hova| řtchl{rr| cB $0 knhod. sou.
č..Íě pr&!J.m.
D3 novh
detontrřnín nolo.|t! oÚ3. 2 ..m
Dlo vdlně lóidí.I noit€ l y
. aulon4lickým
molo.l.u ú. t.kó ..'!Á'
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N. druhé meŽlnárodnl modelářské soutěžl lldově.
(referát na .]iném
demolrrati(lrých stóld v Poznani
m!s!č) ukízál sť jako jeden z nejúspěšnějšlch modéId
Letoýými v]astnosťlni i výkoncn' motorový hodel so.
vótského Drodclíl.c vladi'nll.a Piétuchova.
Date modelu: rozpěti křidla 1'530 hň' šťlhlost k.Í.
dla l - 10' ploch! kÍ'dla 22'58 d'!], pNni aromeni do
ktidla plus
v 6'' druhé zálonrenl 15!|' úhcl n$tavcn'
3'' přofil kiIdla vlaltnl (tcnký)' RozpětÍ výŠkovky 640
mm' Plocha 7'16 dmj' Délka modefu 882 mm, čistá
dólka tflpu 845 hfu' ncjvčtši pŇrcz tnlpu 0'00{ dm?'
célková' nos!á plocha 29'?4 dm]' PouŽitý d.tonačnl
motor 8€ r iové vý.Óby 'nĚčky ,'c^ML 50' o obsuhx
1'8 ccm' výkonu 0,1 ks' víha motolu 00 t' ýáh! !'tule
20 8' prtměr vrtule 290 nrm' ČetkÓvÁ véha hodclu
4 2 0 g ' s p e . | ť i c k éz a t i Ž e n i 1 2 g . i m r
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Do20. prorince
l95l musíte
údledí
D0ltElu h|áritvšechny
soutěi.do mode|ářikého
k.|endáře
|952!
]i.lí'l ',{;l l83

q'nmt'#li:i'[fr"ff:.
íí.-.tIIh
MůsÍcú

PouŽlt
8prómé volbě 8gcl ďsny.
údrŽ Jako sÉdovou (j8kour<oDv) J6
nelýhofué a zfuoveň vďrú nebé'.
peěné.

[":;
i:*xtiJ""""Y"}^"tÍI::Ť;
po ťozdětctrl n6drŽky íěkolilra p!e.

Přédkládám r'šém našim ''upouta!ým trFkovým'. pokusnÍkom PŤak.
tl.ké 'kušén@ti 3 tlysko!Ými mo.
tolky. Nenl to torié potfz€ná' moc.
ntnaml. odmocnimm|. zévorkami a
lo'cfu|'ellcl 3o se 3kutečn6tl' Je to
11 m&lcó nali fuiloné púce & né.
sěétných pokBú' Dns všichni nall
pokusnlcl mohli být o hodné dálé'
&le dÍky tEdičnlmu ''pochopenl..
plaá9kých pťokopnlkú' ktéřl sÝé
zkuĚen@tt ámkli na 9 zámkú (do.
8ických)' a ták přlspěli k velké tadě
puchýlo a mozolo' stoj! většba
našich Poku$lko topné na začátku
tmité ceBty. B'rdiŽ Jim to odpuště.
no' lBmé d vědorít' Že Bé řldili do.
pl!ěným čestým p.tlo!:lm:
prácé
ěle.htl člÓvěka a ,á.bá tÍyska nebě.
Rédně s€.,lzéný trysko!Ť model
musÍ o.btaÉovat I ná poměmě ne.
lovném teťénú Áby 3é toho dosá}.

páŽ.kami & a;brótú ptilišnému !ozechvén|hladiny' alé nen! pravdou'
Žé po lakové úpravě by mod€I skutečně létal' ne$ouni splněny také
všécbly ostatnl podmbr(y. Na'prak.
tických pokBech mÁmé potvrzeno,
že modél létá bez rozdělenl nádržky
a přl sp.óvném seřlzéní nénl citli'Ý
B otřey a odstartujé i na škvóro.
!'ém lootbarrovém hřlšti' Amelický
ťekordnl model''To!chý.. (Bambitl.a) nené dělaou nádržku' ale tato
je upraý€na tl.gŇvě. P.o jasné pochopenl pňkládórn nókres nád!žlry'
ptekreslený B mm. NeJdoléátěJšlm
u této nádrže le' 'e přt ubývánl p&.
liva z& létu névznikó prázdný pro.
sto. v homlB z&dnlm bhu nÁdržé,
prdř4u. DalšÍ
Jako u obdélnlkového
jé šikmé v'aedenl 8s&cÍ
'ajlmavstl
bubtčky pťoti 6měru letu' Tlmto ře'
šenlm se zamezl přehlcovánt pali.
věm v letu, zPúsobullclmu 'astaveni
motoťu' Toto le owem 'é'.lslé m

B.dioYéřít.Ií.poe'd..
oltmú. Iío.lnota nént kri.
ttc!.É' Jě dobte když Jé
linéámlho Proběbu' Ttu.
' m|vka l' ,e natirrutá
eMilovým
dÉtém .a
0.5 mm a mÁ 2ó 'ávitú
nA ploměru ó mm.
R'élé mBl mltl citl!
vost alespoň 100 fulklo.
,-'' ampé!. Ťakové Denl na
r+J'
n6šfr trhu a proto si
ho musítne zbotovit 6a.
+t'sv m!. Budeilbp8éno v Přlš.
- --.- ťlm č|sleL' M. K &8l.a'
|.-1- v€ni a se.iŽéli DřlittÉ.
.o ho zltim néPolitbu"...'
P.uimaě Jo mortovÁn na ňbxjglasu sit!ém ali 2
mm a proto'€ Jdé o velÍni krátké vlny nutbo 'domz'
rúu' že všecbny BpoJé musl být co néikratlt a vélml
dobře letova!é. o&ilačnl okiuh t' j' .lvka 5 konden.
sAÍoremJsu co nejt&něji u élektroíkv'
vhod!é é|ek(lonlry jsu RL2'.P2'
nebo RDz'4rb
' německých íébo BcÁ 95? z anerických. 'n^o él€k!ro'*y llou zdé k dostánt a' v nádeduJ|cl tsbulce lgou
'ellch etektr|ckó hodroty.
v P.ijimaél mtŽeme pouŽlti kteloukou ' těchťo
e|iktronék. N€J3nadnéJl je k áskónl R]t,2.alPz. Ho.lno.
ty odporó g kold.mÁtord v€ schémstulsou pro vŠech.
ny él€kt!ÓD]ry stéJné.
zhuviď bat.rlé pro 95? le poloÝiM kulsté batérky
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NADRZ IIA PALIVO

s!a.l iuBDn" _ Problém Bš&l dis!y ne(lé Eé řešit samostatná Nejtépe le pořldit si dtsny od 0'a mm
do 1.8 mm a týto ďo daných okol.
nostl sp!áhě pouát. lnavnlml činlteu pťo pouŽitÍ disny o určiťémprú.
měŤu Jsou: sllu m€mbťány a 'élÍ

msnšlho typu. Mó 41 19 mm, !ŤĚku 38 mm a vá'Í
20 g. Přo némecké eleLtronky pou'ijeme celou kúle.
tou baterku, aěkoliv RD2.4Ta bylo by vhodněJšl žh&.
'ba.
!'it z hÁlého Nťe dvojčtánkq Plotože má v€llď
Ár;doýá batelié 'é spect€|tú Bs|ý tvs!' JelÍ lozměly
jsou 65x45x10o inm' mó 90 voltd a váň 420 8Ťmo.
Jé to tÝrobek B.téria n' p' typové,ozMčenÍ ě. 922090
a !toj! I<čs 308'_. Neni dotud běžně v obchodéch.
v P@e Jé Jén v Etéktře v Pťazé u., na vóclaBkéň
nám 25. objednÁÝá s€ Ý Elekt'é n. p. 1' Plaz€ I., Bét.
lérŇkó 9' Dodacl lhúta lé asi Jédénněslc.
UvedenÍ pňlimače v chod név'žaduj€ žádných zvlášt.
ntch ťriko. Do selté s ánodovou bat€ril .é 'eÍ}oli sfu.
chótka a ÍúIiampémétr Iozsahu aai do ó miltempé!'
jak J€ na'načenov obr.8..Kondensótor ladlclho o}luhu 3€ lýďl
vén na nelmenšÍ kapacitu a připojentm
bateli€ 3e přijirnač nažhavt. Anténa' árú kondén'6to!
jtnž je pfipojena na mŤl,ku éléktlonky 'atlm 'rpo.
Jen nénl' Je.ll všé v pořádku' je vé sluchátká.h 8lyšét
si]né Ěuměnl supéťr€$neŤace' snaáme sé' Eby tonto
ěum byl nejsilněJĚl a.ploto !'zkoušlmé rrzné hodnoty
mřlžkového odporu. NeJvhodněJšl veltkost tohoto od.
poru 'o nel r a' 5 Mo (meg!ohmy)' odbočka M
cívcé nént kdtická a je asi uprcstřed. Poťénciomet! sé
nBt3vl tak' aby anodo!Ť ploud n€pte!áhl maximttltú
dovolénou hodnotu. Néšumí-lt sup€Íféa€nelaco
nóžé
to být 'o Foto. že něktě'á ze součástek ,s vai|ná.
Poštupnou \ýménou sé dá chybe bEo n.léztt'
Jeni oscilačnl k''rh zhotoýen podle nárcdu' obsáhé
se otáě€ntm koíde.gátořu vhové pásmo od 160 cm při
zcéla otevřéném' až do 210 cin při z&točenémkondď.
sátolu o jednu a třt čtwtiny otoěky' z6táěi.li 3é kon.
denlátor dóle, oscuace zádknou' začÁtek pálma pro
RoM lé právě při kond€Nátoru
zatočaém o jédnu
otočku' Protože 3e ka'dému n€muBl podlřltt .ivka pG
dl€ Dávodu, J€ dobře si vlno\Ý řozsah p.Íjimačě pto.
kontÍoloÝati alirnými l,echercvýml ďáty. Přl p@u.
' vÁnl lezdcé' na př. noŽe po dŤátech v u.čitých mtltech
álchde' Podl€
rysadl supenégenelace' t' J. p.ijihď
toho Jak t&ně přib|lŽhe smyčku l4cbeIo!ých drátd
k clvcé přijimače budé toto misto šiÉl nebÓ u'šl. Áby
mět€ní bylo ne'pře$ělšl' uvolňu'eme vazbu s pňJt.
maěem. aby 'tichnutl Přillmaěé bylo ba nístě co néj.
užšlm' vzdáleno't bllt wsaz€nt kmitú 'lněňmé rnet.
lem a měřell opakujemé několikrát přI oteýřeém i
Přt avřeném kondénšátoru. Kdybychom nale2li' žé
přijimač Je mimo povolené Pé6mo, musili bychom ctv.
ku' zvětšit nébo zmé it. sueěetúm nebo ťoztažé|llln
zÁvitú snadlo prcvédeme Pott.Dnou úPraW. (Po!ttč']

zarret??'e"
71912

'r"r"**'*
(etQ?

5wnrz""
EiIa t4 tdy

tenon n'b,e
o6t,,,l !

ýo|éto-

''.,|o' po.Bo .oukg ňý to ,LahŤa.
!b!c

p.q

!rv-

'..a6n|ÍýtpozdÁl|'''

. ,,

Lvalita mteliálová'
ladluE opěmé
PodloŽky' vntttnl ploBěr spolovecÍ
plttokové aumové hadičky' \Ýška
sscl No.ury' odvzdušňovácl tlubič.
ka nÁd!'g o Pďasl. J€ béa'odmlnečně nutné př| zménó 3!y mmbróny,
nébopřl óťélnélílé' alé zméněkva.
lity materlálu pou'lť v'dy Jhou, pro
p.ípad vyhovujlcl podloŽku' Jé.li
podložko sp!éré' poznélo' kdý po
přit.žéd ěťoubémM6 k Naýict od.
chtlpnéts Jeden llBteček m€mbrály;
tato 3e musl o. podlotku optEt v
ka'ždém bodě ohybu' (vl' íék!es).

BllÚořló
ito t'3 @m (!Óót.čnlct)
|
'. xolu.
otto - .'ih|.h
.óJ LD^od.
_ Tt.b|.
l. ťo.Dl.U B.El
60.0 Ln/b.d.
' |..t.to'|.
do 'ýt 6ó:
_ Bno
l. tl!.|ót.
z.luó|.
l'6'3l.D/,hod.

- a'ud 3o mi Enohý po
Po.ul
př€.tďú
toboto Mu v}ŤnréJ6. Js
fu|b1é, žéÝ tomto bodě e do lfuté
3. wi..6.ú!
I9u _ BrDo
04.0 |.r/hod'
uúry mýlltn' ulé vélmi o tom pochy.
.. Dr.{čr. v|k.or - Ť..bÍ.
9!.6 rn/hd.
buli A považuji tento problém za
It.r.forlo
do l0 cú:
velful zóEátý.
P.aktickýDr pokBy
l. xú.tčb
- Bt.o
'd6ě|.
15!'B Lm^od.
jffie ''Étili' 'é na př. a velrrl Pa!.
ného luchého odPoledle nóm modél
Ju - B|.!.|..
!. Nď{
r&.! tm/hod.
néPo(r.l Pí naProsto 8teltrém *řt.
- Bli.lo
130.9 r.o/ho.l,
zenl takový rýkon, Jako o někouk
r.
!...
'v.ěiíD.l
Úe..úmE l ,éJlo! d.l.Í Drú}oD!l.l6 'ró.r ' D|.r.Cb. Ld. nod.rríí
i|nl dřlve' zl chla.lrějšlho a vlhčlho
dotld
cBLL &E2 Ít.b|č' at.bl
B|.!!..
PočaBl. Podobná aituace 6o mož€ .
ověom vylkytnouti t běhém Jé.boho
dne| Pltlrlad: model á pamých .bú
po m8lém dolti pod]el daleko Ýy..í výl.on' J8t přod dé!.
těm. Možoá' '. zdé hlaJl t{kó určltou !oú oblalrs prechu
přl glartu modélu' v€ kterém mual model t nad é rébt'
Napmtl tomu Po de.tl nebo Poklop€ll
tomu tak nenl. Po.
choPlťéhě l 'něna hutoty v4lucbu zde hŤaJe určitou ro1l'
Pomoblo by nám' kdyby v iomtó bodě všichĎi Da..i pokus
!úci člnui pokuEy a ýé 'kuiluoBti zvereinili.
PBllvo. _ K pohonu pouávďné čéNénéhoýobého ben.
'i'ru' přl wššlch a suššlch &tmoďérickýcb téplotách Pfi.
d6ÝéÍÉ2 dž 5% o1.1e.
Nál vhodné použlt létéckéhobén'tnu o vFoké okt&G
vé hodlotě' nebo pfit!Ávat .tlréru; ttmto sě ÚkoD Podltaí
!ě srížulg' vélmi n€b.zP€éné jo pouáti
trcbéDzolu (ttas.
kaviM) ! Uvédenéhopatl!|a Plo velké nebe'pečÍ Jsme do.
PoBud népouŽ i. spot|€b6 na 'éd!u ho.linu chodu moton
činípróhělně 6_? I'
_ Nej!ýhodnáJšl zlpÉlováni le el€ktŤické.
zopotoú.i'
Pou'lvéns norm4|nl sÝlčky plo leteclré tenzinové moto!ky, okumÚéto! 0v. indukčnl clvl a vlbrótor. Třébs ovĚ€m
(Do}oDčaí !.
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Tffi@ffifl
'. Mo.,e|g pokojoúé.
Pokolové modely patú u nás do kategorié modélú,
ktcrÁ sé ačl!á v€ větši mlté rcdljet
tépné Ý lD3led.
nl době' pti tom da|eko úce M slovénsku než v Če.
cMch a na MoEvě
Pokojové' někdy též sálové modely' jak již řítá JeJlch ná24v' jsou modély' Účené plo létátú v u2.avřĚ
ných m'ďnostéch. Iltánl
s Pol.ojo!ými
modely mtlže
být Ýho.hým Ý'?lňkem
modelářské ěinnosti v otjdobl,
kdy Poěasl nedÓvolule létáDl s modely Ý přilodě.
PokoJové modély mohou býl stavěny pratticky
vé
ýšech katécaritch
DofuálDich
modeld' t. J. beao.
tolové' pohádné
wazkem'
ba i núliatur.
tMovýn
llh
detoMěnln
motorkem'
volně léta'lcl i upoutané,
Ý uspořÁdÁtú nomďoim'
ěl iako kacbna' lebo samG
křldlo. hellkoptery
či autocyry
a poď zÁ$.t!tm
řÓ}
dnem meá hodelem pro lét.Átúv p.í'odě a pokoJo!ým
modélem Jé váha a z1t plynou.i itosne atůebl..vába
pokojový.h
hodelo' podle Žposobu prcvedenl je od 2
do 10 gŤ a plošňé zatiŽenl od 0'2 do 1 gŤldh'' Tato
čÍ5]ajiž gm
dÁlali i|ustEcl !ák asi pokolový modet
l'}?adá' sMd leště léPé tuto skutečnost !1stihneme,
kdJž 3i uvedeme. Že hodél' poháné.ý gumo!ým ýg.
kem' o lozpětl asl 750 mm' ploše křldla asi 9,5 dň'
m0Žé Ýáát' ptl dobré koBtrd<ci
aŽ poue asi 2 gt.
z tě.hto skutečnosti lrýplývé' že koBtakcé
jových modeló husi být veuce lehk4. pr.cuJ€ se sibko.
ň.i
|ehčiÍú fuťérlály. t' j' s]Ánou' balsou; poule v nexte.
{ých pňpadéch s lehkou upou' ténto mteriál
se poprrře<h.
užjvá v mhihálnlch
modéty biaaji potáŽďy néjléhěIm hedvábným peplrem (n€ l vhodnějŠl Je
c. zv' JapoBký papl.)' nebo ť. a' mikrofilmem,' sLsv.
ba 1 provoz B pokojoyým modelem mBl sé dlt Ýelice
Modély' pot!'ené
papiEm.
býa€jt
!.úci modelrm'
poteŽenl'm mlk'c.ilmenr
Poilstatné'.mbu5tnějš1'.' jsou
proto výhodnělši prc začát€ . nlky
vé stavbé pokójo.
vých nodelú a pro tétánl v onÝených prostole;h' kde
h@l nebe2pečl náŤazo do stéb. lamp a lirých pfekáŽek. Modely pola2éňé mikmÍi]m.m ]tŽ vyirduji 2}U.
šené modeláře a vélké sátv prc létáil'
gpolovful jednotl|ýý.h éásti koBtfuk.é
.Pťo
lokojo.
vého modélu se pouává téměÍ \ýhEdně scetono!Ý.b
lepjdél. s ohlédAm na požadovúou minihálni
vábu
mod€lu
Je p'i lep€!ú č&tt nutno pGtupovat
velice
opatmé a pouáwt
rĎložstÝÍ lepidla.
J€n to n€jnutnějšl
Praojéhe.lt
se llarnou' nebo Jiným stavebÍúm maten4lem' kt*ý
po\Ťchi muslme sl uvěmá ''skloÝitý.
ch&Ú!|o!Át

'eÍo

o!oÚt6Dý.h

loň|ki.h

lýr|.dkil'

'Ó, qla\don.

t.Y.dln.

.y|lloýi

l8ó',o'',,c*r

jio!

modclt t ltnokko

Lon.kÍ

,t'lll.

nr11!!1r 1' d\"''

t l o I l | . ] t , n!

r

dodút' že tl!' tobto ',sk!ovltém. Ibrehu leletae
dokoBlé pnbuti ŽódíéhÓ lePtda' tedy alt ecotono.
vého (ka',dý ]dih Je scboPen klžeDl Pouze povlchu'
kte!ý jé do iisté Íúry Éřovitý _ r'okud oYšem né.
mÁmé něi8ké lépiďo speciernt' 2?ťacovávatré většinou
pE@Wimi pochody - obvykle tepebjŤli - ktelé né.
jsou Prc modélářé lDužitebé). Jsou dvě moátosti' ja|(
pmÝést trl !í částl sg
Poýrcb€m' t. J'
odAtreílme v mlatě kllŽenl
slámy e pod. Buď opatně "skrodtým..
''skloútou'. last}1r a JeJÍEl odl.!'tln 3é dBteémé n&
zákla.hiho
loimábí
buněčnatou i'8tw
matedátú'
která ňá jiŽ dostate&ou !óťo!.ltost' Ebo spo'oÝeé
mlsto oballme knnou blánou lepiďa tak' žédGtMéme
jakousi obitmku' kte'á kliŽené č&ti ']bžl 'e.bat
po
pnutíE\ Jo.lnak tÍn'
iys.bnutí ř€diďa
sYým hitřblm
Že áspoň v někt.rých částéch kllženého 3pojé $ou
pórcvité Btlv
Bitřli
futérlálu. PlEi zpúEob može
bÉ sicé váhoÝě výhodDěJšt než drub' jé Éák newhodDějšl tim' Že odstEňoýóňtm poEchové ,,slrlovité'.
Etýy
odstraňuj€m€
'Ťstw v hatéÍláIu ne,pel'něJšl'
dáre pak múžémei při vélice opatmém o.tstEňoÝáll
célou část poškodit.
''sklovité.. EtlT

o)6P
h. A',b*

- -l

c1a
'

S,-QaS,
5, -Q055^
H =Ú,7'.2) D

U Pokoio!ých modelo' Po!Éně.ýih c'reýým
5Ýe.
keb' si mudmé uvědomit Jďtě jede! zásg.bl ťoz.ul
voči Ýobě létáJlct! tlodélúm' Porl&lěnýB gllmdYim
svazkém. U volrě létajiclho modelu se lét děu B dvě
část'i: lét motorcv:ý 5 let klouzavý a obwkle Bé sDa.
Žimé' aby modél byl ř€š€n a seřlz€n t!k. aby doba letu
ldoBvébo tb4 vlilu nosDých prcudú, by|,B Děkoli.
klÁte delšl Dež doba letu motorovébo'Nap'ou tomu
let lDkojového modelu jé vla:stně tÝoře! pole létem
notoiÓýým. Pokojový nodel s snaámé seř'ďt .vět!o.
Ýánim' či hašovátúm prořa
sveku tak' aby modet
piistával pokud moho právě v tom okmáku, kdy 5é
rtulé přestee
točit. Dosáb€mé.u
t'kovéhoto letu
možemé přéd!D.
Pň mďimÁ]ntm latočaÍ sv&ku'
ýJádat' Ž4 3. 5{i!
modéIem dosabujemé rc'l€Pštho
ýýkotlu' kteď jeEo koEtru}ce
a hlaoě psk v6ha
ze začátku jsme si uvédli, žé Pokojové mod€ly sé
mohou stavět pEkticky ve všeh k&tegolilch modelo.
jsou vš€k
NéJběá'ějšÍ a Při tom též neJljkoÚějšl'
J€.btoduché tyčkoýémodely noÚálniho usPotád&ú' pohfuěné 8rlmovým sve!.em' zál.ladnl 'ozh&y takového modéIu jsou Mnačény M ob.. 81. Při řešénl ta.
koÝého modéIu jé třéba Ýolit co néjÝětši nosnou plochu' pEtož€ minimďn! koBtfukčnl váIE le vlastně
oh€zéB
miniúál4irni
lozměry matériátt' které le
moálo no!$álnim zpúsobém v]mblt a zpmcovávat &
tudlŽ čiB větlí nosnÁ plocha' tlm l€ moálo dG4hnout

..ir

ro,.-.

(J

-ri!

r.d

vóžefró
Ťedakce'
a našeň h&tě le zó,Ódn| oŤqdibace asLL ptí l. p.
',,sqnd'ňk,í' kt.Íó 3e r/:lLbec u.st\Ťó o aúchfu
M.t.!ói3kého .IorÓ'tu. Je ede m@hó hochL ktei| fuií Delk|i
zó'iefu o hodelófuto|, a z kteúch b! bll dobŤÚ ko|ek.
tia' Ťi' kte'tí k tomý mai možnošti' fuoi|e,aiili
3dfri,
''po domóck1N. d bez odboflého nedd,, ostatÍi b!|i ne.
ptotože u. nefuo.Ieldii'
činn|' Píš. fuoÍIeIařili,
M1nt,.' fuod,ek,fukó ptodejna blla dÁdú
d teď jsme
všthú bez p|ó.e: b!l,, lo ptod,i4
'.luas.no ťo'lsAa..
Nen| sptúÚé Ód otg. cgLL, 2e nds ^P.hd rPč,nné d j"
to tdké jei| hdnbd' že 3e Llbe. ídtaŤó o a,a'j d.Ťost:
atd,le isme hd ně Íaléhdli, qfu .de 2o14.i1i mode|óiskú
odbor' dle ňafuě. Btdle jfue bgli ''krfu.nť. id|ofu sli.
b!' ktqé ongm hebgly 'plněn!.
Btd|e bfr. by|i b nd.
ilěji. Nedótfro lshe se oit iediono Íunkciofuáte dotě.
dai' ž. noÍleldi'k!
odbor nPbudP.
A pŤoto yós ptos1fr zd tšech1|! ndše cnl'pce:
Ťd.
pište o tofu ý Dl'eteckéfr ňodel.'i|., at kdždý tL jak
gpoftún|ha letecfu| '
3e 2ÍIe staraj, o .ókk'd
o ho.
d,elóřst,1. Možfu| .e to pohne i s otg' csLL
's@id'fik,,
a Ťo,húbó 3e. úožnó' že to ponLl.e.
.

,petn

žildr Í,

mg' bsut| čtren@éDosI'EIu'
obra.Íhe se k vón. tím.
to čI{inhefr s úfulskm
inlÓmotdti
vós o ndší' vún.
menŠiho ploŠného zall'en!'
Naopak' čím je model Ioz.
měrově menši' tlm jP relabné penějši' omezujeme
p.oto m*imálli
rozměry modelu jeho p.hosti
a odol.
nGtÍ, ktércu ié moŽno běá!ými
zprsoby
konstfukce
pokojových modelt dgsáhlout.
Jako maximálně
dopo'
ručirelhou vélikost dbkojového h'odelu s glmovým
svazkem lze uvést plochu křiďa ási sL = 10 dm:' t'j'
rozpětÍ si bl' ='?50 mm' De,mén,šipak asi sL = 3 dm:,

rozpětl ai

bk = 400 mm'

n.znbné čil|,lo3ti. PÍei. zóýěrffi
rokú ho.Ll,ot|,,e prcto
re,ei|é 1|4éi |eto$ri či,r1rcst.
Jú}té Ýós pieddším býite zqi|ňat naše pró'ce frodeařskó,
kteró je g ,óa op,@.lú 9prlioté .híLýiB
a c4
ně,|a' Jdlr jsme ted! Fwxali.
z6.ótke,.
rolfu nfu,
jd
n@de,i'ia, bll,o
1|ěko,ik, dle zato j'hLe měli le1ihou
ch{Lť .lo prfue. zd D.dd|i nd}eh! iŇtfuktoŤd
3. sotoŤ.
nika jsfu. ýlbu<|oxali 1ú jtředhí škÓIe o L$i.tch
ý2or.
@! modelóískoý ililn[. Pak jsn.e pfutedli ndbot čle.
ÍnJ a ddli jsme 3e dÓ prdee. yýsledek Íaš| hoýžďMté
pn'.e 3e projexil tíň, že letoŠ1.i školni fuk brr.e již
zÚčali pt@td'
opía,.In n2Ófl|ě 4 pll1Óú pdŤo{. Mdme
nlni celken| 51 č|e'ú ,.odelófukého
odboŤú d stóIe se
fu|ns, ddlš|' Píddjefre
te . ško|ntch skupi&ich
stup.
ně A d ae dtoý d,ť1Lhýchz.1z,nó@e jE stýpeýi B. BŤÓn'ě .
loĎo přo sÍo'.! žó]?n|.e fuifre klrs t..eř'i.
zuišili
ia ,' klei| ndi| lež č6ohěÍič.
is''e sldu ifutnklorn
8|ai optóxněÍ,' A idk praktiakg |étáfue' Eaždoý aeděli; iebof potíebýjene hodně .k,Áenosti' A ndše ýeiej1ó x$toupeni?
Ťqké bgla. Líspořódali jslfle je.ttt
nl|st,|i soýtě4 z.ntútiili 3e okrcs,ú soutěže' hék,.tÍ
k|djské a a i,i|ý jsbe obeslú.i |úkr|ik, ňÓ.Le|óři sou.
těž ''Meda,ecký
propa.
ý@|ť,. Ťdké bme BpÓt|i,dali
ggčni Ietg o 1|edaleké o|eš,.ici' kde hoÍIlófre ýésti mbt.
.účeldm
iÍ zóieÍ^ce' E popdgatl,fr
nó,fle nd Íóm.'t'

j e č a sp ř e d p l a l i ti i I M p i i | o i e n osr| o ž e n k o u !
IgDěšenu s,ile ěe8txoý d zdi|fuaDÓu ptopdgdónÍ &kř1ň.
hu' Dóle jslne u8pořó4ali hode|óřskoL núýdýú d dúa
pid,telské xeči|k!. PŤo Úteilost
jsme.také úpořóddli
,tennaškL za účnóti btnénských plehtdřů'. Přeil theo.
Ťetický,|i 2kouškami jŠ'ne lspoÍialali
pro zrpdkÓ,dhl
knB nbd.aiské
Iheorie přisfupný tgem žájem.i,m.
iečle\nnr' A pídce se ji,ž pro jfuie
i n.$tupefu
hdsich
|odeiifukýcn
''t!koúú..' Na poědtkú js1ne těžko dp.i.
loxdli i., milrltof,ý.h |etú, A ny\.í lety 1Úd dýě minu.
tg 1so1L 3an1ozř€ i ,1Ó3ti' A 3 modelu nóm iž u|ét\.
DŤžitelenL našeho nlisl11iho tekoŤ.lý je ,ýj,š přeÍLsedď s.'
gos č6e'r '9
54 Dt' A těa|é za ní4 násled,uje
"Lit..
nÍašipldchtaři pÍfulji tdké dobie. Letoš1||úkÓ|' pře.
š,!olú lo'isÁá h.|'e ''béčkaŤe,' bfre ýpl,Iili a 3 id&i ě|e.
ioté jsoú již pře.l úřed,rinti zkoýškqmi. Mdme nyn| cel.
]i.1h 68 a 1c pilotd' kteiÍ létaji každo[ ned,ěIi ý fu.
šeň týctikoxénl stiediskú ! Letoaic|ch' kde ta1nn| sou.
dtu.i s llólÚi úIice dobře spolntÍ@|jí
a úeňÓžÍě fu's
potlpo.njí' z.le 3e nnši plachtdři z1it6tiurt
ktťjtnich
i tďeilých
bŤi!Íin- A ýrogíd,. ,& pŤištÍŤok? Pt@o.
ťo' te !še,l tice a lépe' a |L|@n. učit se d !čit!
L' o ,,.1i i k' jcdnatel DosLEŤu'.Llsi.e.

,'l1 MĚsícÚ'. " dokončeni

dbát' aby jiskra byla sytá' minimál.
ně 2 mm dlouhá. Škoda jen' Že kýa.
litni snčky nejsou k dostánt. Po'
uŽiti Žhaviciho vlákna je leprakLic.
malá
ké (váha 24v akumu!áton'
pii
tepélná
vlákla
9etrvačnost
zch]azováni
směsi'
zapalovátú
let.
ji!ó mož.
laňpou a pod.). N€ n i.li
(.i'iti
..
!'jim.ji
nosťi' dÓporučuji předehiátí spalo.
DioIr.ř|
ract kohory.
spouštěni pulsačniho
přt prohIit|ťé |€ l i.'
dile j€
moťolku letlampou k|ade ve]ké po.
lt.
ré' }.n
3i !6pořidati
žadavky na hemb!álu
a sP.ámé
je
setjz€'ú moton
daléko těžši' Po
určitých zkušenostech
nám
velmi
pomohou sluch a zrak.
apojov&í $a.í trub|.k! musl ýŽdy bezvad.ě lěsnit' Nezapomeóte' Že trubiéky. které mÁte k djspostcl' benzlD preváŽné lepÉ' ci.
nine pokusy s pouŽitim Mělé h}hoty Noaodú a Fatrodur. Nejýý.
hodnějši by bylo koBtrukčně
řešit sgcí ať'eni
taL' aby sd a.
závěrem přilombám:
Při prntn
Pokusném modelu volté model
prc malé rychlostt o Ýelké nosné ploš€ (700t140 _ střédni hloub')
& šé stlbilnítn podvozkeh'
Ťrysko!Ý
molo! seřiďt€
tak' aby jeho
statický tah byl při spuštěni midtnálnÍ a muima
bylo dosaŽÉno
za let[ ?o'o je ae|mi d,,|.žité!
vtn' Že éxistúje jéště hodrě p@blémd, o kté.ých by se ilalo psát
. Žé zátltn většinou jén sbhÁmé dŤobty sé stolu, ale dÍky á ně!
Mnoá z v& uem8J| Ml této hoŽnosti a prcto pova'uji a morálni
Špátiňa'
lottDnost sé s vámi loz.lélit'
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llíake|ield
s gumovým
motorenpodlenovýchpodnírlek
modet
,,pl'^l.|EfiÁÍ"
x

Dló!!

!.

pÓl|.dÍl

Mod€ly s gr'movým pohonem P&tří sn&d mézi 1.l.
4jlmvěJó!
s takó nejtěžši latego'ie' vždyť JéĚtě do
!edáE6 doby bylo u !á5 uměntm p@tavit gumák&,
aby dBálloval č!9u soťva jedné minuťy' za(lm co v
ahfuičl
nojsou tr}íl ŽÁdnou 2vlá!ťno5(1 prohěmé le.
.
Nali modélóři 5é ponéJ!'ice vyrnrouvgj! na to' Žě
!aš€ tuma ned@altulé zdaleka kvality tlmy 'ah!&.
rdčnl. Patřtl Jsem mé'l ně také' -AléM celGtétnt 8ou.
' tóži 1950 Ý Peltizálském jsém úděl lumu' se kterou
tétajl mďarótl soutěácl. Byla to $lm& mnohen horšt.
Při ťť'hovoru ! bměnskými sorrtěácÍml' ktéří se zúčastnili me'i!áro.|rú goutě'é v Maďa.sku $em .e do'věděl' že neJwššl možný počét obrátek 3e pohybuje
m€'I dvěma _ tř€mi 5tý. Doba v}'táčénÍsvazku 16 asi
20 rt. z toho Plynoucl řéĚ€n|: svazék o velkém pňte'u e rychrobě,dó rŤtr e. Mode| d@6hne velké lÝěé
a pak Jo snadno d$ahule dobďch ěalú. To ovšem
ldé dobřé v Madalsku' kds llou boh&téstoupaýé pŤou.
dy a !o těŽ. lě konalÍ větllňou a krfuného t€mického poěaÁ
Ú ntls J8óu vlak poÝětřnostnl poměry ho!šl. .lé př6.
to Jsem PřIk!ďtl k nÁÝrhu mod€lu dté maďa$ké ěko|y.
N}ml něcg o modelu. _ Přt navrhovánl ňodélu Jsém
mě| tato dets (pmposlce wekéfield 1951):
Ploch' ce|ková 17-19 dm'' véha 23o g' mlnim' prd.
ř4 trupu 63 cm'. Přl .Ioh4nt 3e 3tarýmt proposlc€.
mt \,Ýekďl€|d nám r.ycházt mnohem meňši v{hl a přoř€z trupu' zvětšena le celkovÁ p|ochu. ce|kově lze
řlct' Žénové ploposlce Jsu mohém pří'túvélšl n€Ž do.
Př| nÁťhtr tohoťo nodé|u Jsen určt| celkďou !lo.
chu t8.173 dm'. z toho připadlo na n@nou plochu
!3.23i dm' a d{kovku 4.040 dm'. Po oblYklém !ý.
pďtu ětlhlostl 'sém určil hloubku .orné plochy a, 1Úš.
l.ovky' TéprýéDotom Jse'ri uvÁžoval o tveF.h mďě|u'
po.obl sn!,d zcjména py!Ón. který 3e u
Ngwtté
.outěžnlho 'nodé]u M gumu mÁlo ÝvskvtuJ.. Potžil
Jlérn ho h|8Wě prc z!ýšenl podélnéstabiuty á. prc do.
.a'mt většlho ploté'u dn$u'
TnD je ětvé!.ového p'nfuŽ.u na hlanu postav.ný.
Ke Etavbě Jé9oÚáto 6'n!ko!ých ltšt 2x2 !m. sta!.l.
me '€l otlvyklým zposobém: néí.|ňvésiépÍne nE plánu
je
obě bďnlcé. po z{schnuti sBtavlmé trup' kt€rý

|istota

..

d|l l.!,uý

aut!,hohúúh'

nlm
gk,rfu

"

rc ,.co, r tnllt bu ch!é,t
1@'

Úl,n},fua otel.
4 b.2?..l'Lžhb

ytlwLuÚ'

zr,k,l?
I,|oÚU,L

ýtuwl'(

1Lsbln. xfu'dnétk)
pto cek,u z,Úlu

. Životko:
Benzinol
l88 lerscrr

s'líet. ..Do.lót. st.lonrc,.|(t' Pbhl
c€lý ryztužen smrkovými diaglnály 1'5 a 1'5 mm. Ts.
pwe po dokončenl zákla.lrú částl truPu 5é přlpo'l py.
lon. v pylonu je v balsovém bloku pe\Ťě *lep€n J&yk
k uchycďi křidél. Dále jé Ý pylonu vlepená balsová
Model Je opatřén
schťánka na civku od d€termlLsátoru.
dvoulistou, sklopnou vrtul! o 380 mm.
Gmový .va'ek mÁ prtř€z
96 nm'' je sestíven z
ni|í prtt*u 3x0'8 mm, dlouhý Jé 960 mm' t' í asi
o 250 mh delší néž Ýzdálenosti záchytných bodd'
vDř.ilu i ýzadlr le !!ra'ek zachycen na eléktronové
ot.r!

.ti.!..

uoDELÁi

'

Podvo'ék le 6|doDný _ Íunguj€ ňlploBto 8Í'o|ehl|vě'
l.llil|o Jé sésťaveno' balsy' Pozo!. n' plánu '€ pou.
zé pravá poloÝina nosnó Plochy| Pozomd9t třeba vě.
nowt uchyceni nogných ploch k pylonu'
výškovko e 3móEvk' lo rolněž ' bá!sy. Ú smělov.
ky pozor m 8DrÉltlép}ovedéď íétn€ru ('e pou'o na
Potoh - truD modélu Jě potažen p'aDlr€m .'DlDlom..
ktldlo a kormldla buď papl.eh ''japan.. n.'bo b.ilvéb.
ným paDírem' c.rÝ model J. lakován čtyňkrát řtdlšýÍÍl
lmpřeg'ačnÍmlakem.
víbÓÝý E'bol mo.tol! ' b.t-'
.uÍolý

sval.t

'*j$Ť".'llll''"Ť#"'

ll0 i

fornldll

crItÓn

sdžěnt cělkové r.ály na milrimuň 2so g by p!€d.
PoklÁdslo balso\Ť tťup' což JBém n€cbtěl v Žádném
.
ílamtrvóíl lsem pmváděl M Jařé loku 1951 a ne.
Dúsobilo žáitbýcb věťš|ch obtl'l' Mod€l Při prném Íll.
ioěéni stoupá vélmi rycltlé a strměl v motorové$ letu
ná Dravékruhy. Ťécbtodctllme tak' žéJiž přl stav.
bě zs|éDimetniblčku' kterou prccházi osa wtu]€ v Na.
vici doiraval zéloven le nutný Bklon dolú asi o 30.
serÍzenl provádlme ob!ryklým Podkládánlm
Jeměj.i
r'taocó. pozor. v.lml opatrně se zwéovánlm Í|očtu
ot6čék! z&čnětě Jako přt obyčejném ško|nlm modélu
N€l.
od óo obr. a pÍidavelt' néj!ŤŠePo 30 obrátkóď'
wí{i @č.i oúrátek' kteřé 's.m sé sEzkeh toěi| byl
6io. o !íce lsém s€ liŽ ncpokou.e|. ttebeŽe poďé !ýpočlu prcvedeDéhodle Ing' J' Hošk..by měl svézek
wdr%i 7oo oláčel{. Nemém€ totiž přesně sbnoveny
pru'ňostl s při víTočiu Jsem
u naši $my koďiclďty
hrBe| uvaávat ptib|i2lou ! zkusmo určenouhodíotu.
Doba mztá&n! sva'ku le 3.| 25 vtéňn'
vÝhodré |émode| sďiďt v klusu do úzkých, t.Ýých
knňo' Modi| jé ýelud citliýý M Eloupavé proudy a
ďky $bo dob!é podélnéslBbilité se 55i v ljlné ťérmic€
nelozhoup.' což dělá větÁiM jinýců mode|u'
s modélem''P|améňák. lsem se t.to€ zúéastni|celé
'adv soutěá' N€ l hnÍé séumtstu model na ťře(lm mlstě.
Byló lo M ,'letenskémpohóru. v kut' wakďie|d a na
c;loltátni 1951 v cottwaldové. vŽdy v.ak přede mnou
bvti soutéŽlcl Be zahrau.nl grlmou. Jlnak na šou|ěŽi
v. zbraslavi' Hotoviclch s v RsdoÚbé .é model uml.Lil
'
Ne]del6l let prcvedl modé! při krajské .outěá v
(38 minut,. zd. Jsém 3 tlmto
BN.lýse nad I'b€ m
modé|em staťtoval teké Ý katégorii vodnich modelú'
opst.il lsem Je Jedrltn c4trá]Úlm ptovékem3 m !Ťš.
kovku jsém ptilepu dva mlé plováčky. Model o.bt&r'
tÓval ' louže (asi M 2 métť€cb) a v délti měl prd.
měmé |ety 45 !'|ettn. Jh&k p!omě!!lé čay se pohybujl
Ťento modet byl Již Plovédéí několtka ěleny naš
zóv' org. '.DoSLETU... Byl Pos(av{ cejý z Bš.ho
m!é!ié|u' Pti tom doEabuje 3koro BléJnýcb výkonú
jako při prcvedé z baby.
Nakonec ještě ddléŽité upozomění: Podle pÍoposic
-\4'akeÍield Ei mu!! soutéžlct'hotoút všeclmy 8oučástky
5ém. To 'ňamená ftull' koléěko' ldadky na tum. sva.
zek atd. Na našlih sou!ěách 3é toto ďcé 'éště né.
kontrcluje, dopoluču'l vlak 3i 8kute&ě ploÝéstl všé

ModeIářské
p otře by
n.koupÍt. v. 3peciá|níchplodélnách obchodu d'obným lpo|řebním zbožÍm,kl.ré
byly proz.|Im 'Íz€ í y:

PRo KR^J PRAŽSKÝ'KARLoVARSKÝA PARDUB|CKÝ

u|i€ e |.
v. Pn^zl |' P.řÍž3ká

PRo NRAJ BuDĚJoV|c(Ý'PtzEŇs(Ý A J|H|.AVSKÝ

2.
v č' BuDĚ'ov|clcH'Biskuplká

PRo KRAJ L|BERECKÝ,
ÚsTEcKÝ A KRÁLoVÉHRADECKÝ

5.
Němcová
v UlEnct' u|'Bož6ny

u|'|i.
PRo KRAJ oLoMoUcKÝ, BRNĚNsKÝA GoÍTwALDoVsKÝ v oloMouc|. Riégřov.
u|.30.
v osTRAYĚ|, Dimiltovov.

PRo KRAJ osTRAVsKÝ

Pomáháme si:
Prc{tám b@z norl""t. ot*l'o o o
! velkelýn Dt''lulenltvh a Dogou b'á.
nové v Notý- súlnl 'é.
ko*)ď |!téBÁi' skub.rslého Ž' Prahá
vÍI' L .rzr. . Koúphe éléltl.l.trý mc
torck 3o0..{o w. pÍodóríe sup€f Átom
. r.Éull Ý cůottÚ B 3m Kěl' Let. nodel.
krcu'ěk' !i|€':t!t !l.ol. Ý Nové vč€lnÍcl'
okrg Kaň€nl@
Md l,|pou' Lu.r'-2' .
N. tekorý
ňotorck cado a d.tonďnl
2ch ňátn Ýýk.€sy ! od|ttky po 160 I(.l'
K' vyhnal. Baké 3. PÍab. xÍ. L!Í.ll.
9' . P.odám oba dlly sajÚov: Néb! a
*mě zt 1{0 xě!' kouph Drekllžxu 1 a'
s.mm. acetolové lepi(tlo. plálek větfuíě
B|uk.. celulotdoÝÁ kolďka ó lŇ @'
.pejlé 2'4 m rd'!é délky pÓ ýř. t čtve|.
hru!4
.lóle pot'holŤ p.plr '.Flumo.'
p€.gabenu. Jab6laÝ Jolebo ná}..'k!
nál. Llbé.ov 45' v. chyněvA. LlÍ.tz.{. .
lfuuDlm ..Letectú'' rc.nlk
19{5_19{9'
pí|padně l€ň lédnot|lÝé člgb. vÓj. áka'
d€ m ik Joscí stetíek. Ps 27&' Do|ný Ku.
bh' sloý@ko' I,!Í.r2.ó. . Po.l&n .tet.
motore* 8up€ ř Atoh' oblqh r'3 em' př
.)r@!ý. a 3m K.5'
M r.lhéš Horll
'í..!oY 3a' okreg .Irurrov' LM.|l8..
Eoup'm dét' hotÓ.ék ob.' 1'3-2'5 co
v itÓ}řén ltaru l s v.iulÍ 'a síl0..46.
Bc.' v' xqtal' všecbovic€ .{ u Bystt'.
c. D H6ť L!{.1!.7. . KÓuplm tllhy
rebdl.. vý.o}oÝý|.o!né
mottely |€ b tt.l: Novák' Mladý lelEc,Pra.
@lní|úlrblet€c|téhÓhod€lá.egeákole
I domt: Novát.Boš€ k : stlvb. b€ m otc
rorí.t úod€ln bt.del| PÓlÁl.: od výkré'
3u tlÓ wducnu| vy.koč||: RoNtrul..e
ho':telň |.t!ttel' G' Lux: BotállckÁ 61.
Bm. fx.1l'3. . ProdÁm moioňk LEŤ'
Mo MD3 (''6 ccm) i ! ntul| a 300Kčá'
lÁ. KÝ..da' ŤelořovÁ 6. Bmo xv' Lr'Í.
u.l. . xouDtm |h.ed 1 .l3|o Ť' rcčnlku
r25. okl. c4lký Ťěšln. LM.r'.ro. . vr
Eěllm try'kolý holo. á dÓbď del'
!.Ďo béE. ob!' 2.t.... en' !€ b o oro.

ř. Pc
ilám' Potř€buji
odllttý D6 Ato@
l.tkÓvič' auchý .Ádek r$' skallcÉ na slř
del.
Prcttém low
veDku' L!í.|?.ll' .
ha u' N. Šáí.á!c
3.' L. .r!.l2. . Pc
dáb nÓw d€ t '
''
mo Ke. LM.tlls.
. Kou!Ím '.Lel{lll
célé ro.nlkÝ r9{B á 1947' Á!t' Kučéř.,
t,í.12.
l.t|.u RutFě'
r1 . Prédám delo@ČÓl noioÉek MD8
5 2 vrtu|'mi 'a 70o řft5' 60 cm, preglel.
}ý 0'3 mb hrubel á 120 I(és B led!é
slucbdtk.
ó10HD5
c!1. 4 3ft K... zde
no sLobo<l.' MalhovskéhÓ 93' E|ohov€ c '
.r1l]''
xouplm @l.*é
slove!9ko' L
.
mode|ébké c$o!|8y
ro.. I9{5-195l a
Jl.l
l dll B' sémúd: P|sém!ý kuB
L!í.lll6'
valous€ k '
vgveřl 26' Brlo
.
za suDer-aton 1,3 ccm e chodu dtm try'
tézÁnÁ tebB B !t€!ú2ky
na větroň orllx.
zbytek doDlat'n' Jámsl.v Dmec' Plkň'
vl*t]m
13 L .r'.l7. . vynětrlm el'
F' Polá*c
ku !€ b o tný mode|' mt€ . lér'
vIč' suchý .ádek |93JŤ'' s*allcl n. alo.
Ýé!3ku
mgn.l
l,Dí.u.r3.
PrÓdám
.
mhožstv| !á!tové qumy (č€ r uénoh!ědé}
3ll. 0'3 y 5 hn. ProdÁn metr '. l I(čs.
1 n. ltetližky
1 nm buk I. t.' a 20o
K&'
dÁle rúzný let.c]ro'modélá&ký
@.
|e ál' sezbam ''3lu m Doádánl. do *tl'
LM. L]lt.u.rg:
crohl'
. Žádáine I4.l'
óy
r€de}.l
o'nán'l
.Ýou adr€gu. LM.lj,.
m' . Potř€b1ll
220 v ul.
él€ktronoro.
vérsÁl 13 I{P. N! ýfuělu
mÁm iléto.
..ě!l
holorek
n.bo hotor€k
! el. '.@.
loúnÍh'
P. LcnŠký. Le'lnov!
6' JablÓ.
n€c !. N' L .rl2r.
čBG
Motte|Áfu|ď
.
p'3 Mladý let.c řoě' 13 (19{?'..43) kompl.
loiÝ 2 x a 1' ttÍl Pjsmný
kurs B' s.m.
rÁdá B€ ĎrcitÁ a 1,o xě.. do r€d'
I,M.
. P.odÁm mo.or Álko ?'6 @m. kompr'
v.tull
.
. lntt. cÍvxou v .lobÍém stqv!'
Ín3, Á, sc}ubé.t. Bel.retlho
11' PBIB
Ťv' LDÍ.t,.22' . Proddh álétaé mode.
tolku z. r50 Kč.. o ír 'á 160 Kě!. mř
d€l !Dt! Ť!1.. 3 l él- motorcm n ?o0
l.ós. €léktmmolor
23 v ltéjldněňý
z3
10o Kč. . rúz!á kul|ěkov.
|ož!s}!. JiřI
!r.bu!e|r.
PBh&BÍÚÍk.
Na
Dot.l.ó

t't€t.ý
vycnáá
dE!Á.tk.át
moil.]é.. .MoD|. p.o lét4kou Ýý.ňon.
4o rck!'
d.v.';i.tvi
Ň...
;ój;lio: Prah. Ii' Ýlad'll.um.6'
Éldi . 4
.. ób.'.-ňoó|
pÍo
sn.čký 22. út' ýG3'' 3!o.m' niútĚ r;dsk@
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