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ÚVODNÍK
Další rok máme za sebou. Co k němu 

říct? Nebyl by to špatný rok, nebýt tragické 
autonehody v dubnu, která nás připravila  
o kamaráda a spolupracovníka Frantu 
Tomana, a na dlouhou dobu vyřadila z našeho 
týmu i Petra Štěpánka, který se z následků 
nehody stále léčí. Nutno říct, že od podzimu 
se jeho stav pomalu, ale viditelně lepší. I to je 
jedna z dobrých zpráv loňského roku.  

Pokud jde o loňské sliby, zůstává za námi 
jeden velký dluh. Ano, MiG-15. Je to s ním 
jako s koncem světa, stále ho někdo slibuje a 
stále nic. Viděno z nadhledu konce roku, byl 
náš pokus o dokončení modelu za použití již 
překonané a de facto vyřazené technologie 
od počátku rizikem, které se nakonec naplnilo 
mírou vrchovatou. Bylo to jako vyrazit do bitvy 
o Anglii v cockpitu Sopwithu Camel. Kdyby 
za řízením onoho Camelu seděl starý mazák  
a eso jakým byl Franta Toman, možná by to 
celé neskončilo úplným kolapsem. Ale Franta 
ve finále za řízením nebyl, kolaps nastal a my 
jsme s MiGem-15 opět na startu. To dobré, co 
toto faux pas přináší, je úplně jiná kvalita dnes 
připravovaného modelu, plně srovnatelná 
s našimi současnými produkty. A z hlediska 
mého úvodníku jisté deja vu, když vám opět 
po roce slibuji to samé, že v letošním roce se už 
toho báječného, skvělého a nepřekonatelného 
MiGa-15 z dílny Eduardu dočkáte!

Zbytek loňských slibů a předsevzetí jsme, 
myslím, splnili a ještě přidali něco navrch. Fronty 
na E-dayi jsme zlikvidovali tak dokonale, že to 
až mnohé návštěvníky vyděsilo a nemohli náš 
stánek hned identifikovat. Novou internetovou 
stránku jsme během roku stabilizovali a udělali 
z ní i našeho Facebooku atraktivní návštěvní 
cíl pro modeláře z celého světa. Spuštění 
našeho BFC klubu v listopadu pak bylo jedním 
z vrcholů sezóny, který i díky počátečnímu 
zhroucení přetíženého serveru přinesl do 
našeho jinak poněkud nudného a poklidného 
hobby trochu vzrušení a adrenalinu. Slibované 
modely i doplňky jsme, až na již zmíněnou 
výjimku, vyrobili v kvalitě, kterou od nás dnes 
již bez skrupulí a právem očekáváte. I díky 
tomu byl obchodně rok 2012 nejúspěšnějším 
rokem v historii naší firmy, přičemž meziroční 

nárůst obratu o 15% byl nejvyšší od roku 
2000. Zároveň došlo drobnému posunu 
ve struktuře našeho odbytu, ke kterému se 
schylovalo už několik let. Po dvaceti letech 
existence naší firmy, kdy byl tradičně největším 
odbytištěm pro naše výrobky trh v USA, se do 
pozice našeho největšího odbytiště posunul 
trh v České republice. Tímto děkuji českým 
modelářům i obchodníkům za trvalou přízeň, 
kterou nám věnujete! 

Je čas na předsevzetí a sliby do roku 2013. 
Ovšem, nemohu neslíbit MiGa-15. MiG-15 
bude, v dalším textu se dokonce dozvíte kdy. 
Uznávám, že trocha skepse k tomuto slibu je, 
vzhledem k dosavadním zkušenostem, namístě! 
Slibuji vám čtvrtkového Spitfira Mk.IX a slibuji, 
že to bude model, nad kterým se vám zatají 
dech! Slibuji další verze MiGu-21. Slibuji 
krásný vstupenkový model na E-day a pod 
koncem roku pak první čtvrtkovou Bf 109G, 
kterých je sice všude spousta, ale žádná 
není skvělá, protože není od Eduarda. Slibuji 
vám ty nejlepší, nejdetailnější a nejjemnější 
lepty z naší modernizované leptárny  
a záplavu dokonalých Brassinů, nejlepších 
resinových doplňků, jaké můžete v přilehlém 
vesmíru najít. Slibuji nové a lepší služby pro 
obchodníky i koncové zákazníky. A spoustu 
zábavy s Eduardem po celý rok. To by snad 
mohlo pro letošek stačit. Uvidíme za rok, jak 
to vše dopadne. 

Mně osobně by stačilo, kdyby se nám 
během roku vrátil Petr Štěpánek. To ostatní 
bych celkem s klidným svědomím nějak oželel! 

Buď kit!

Vladimír Šulc

eduard4 INFO Eduard - leden 2013
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BFC 
Jedním z vrcholů roku 2012 bylo otevření Bun-
ny Fighter klubu na konci listopadu, které za-
čalo velkolepým kolapsem webového serveru 
v důsledku náporu zákazníků. Počet přístupů 
přesáhl 50x maximální kapacitu serveru. Situ-
aci se ovšem ještě během večera podařilo sta-
bilizovat a pak už vše běželo hladce, s občas-
nými drobnými zádrhely. Nicméně, po týdnu 
po spuštění už byl v naší expedici klid. Byl to 
skvělý zátěžový test, který ukázal naši schop-
nost vypořádat se s množstvím objednávek  
a zajistit kvalitní zákaznický servis. Mimocho-
dem, v pondělí 26. listopadu jsme expedovali 
400 zásilek pro internetové zákazníky, větši-
nou pro nové členy BFC. To je náš dosavadní 
denní rekord. Nyní, na konci roku, respektive 
na začátku nového roku, máme 1000 členů, 
vstupní modely jsou vyprodány a nové členy 
BFC nepřijímáme. Přijímání nových členů ote-
vřeme zase po Novém roce 2013, s druhou 
edicí Bunny Fightera, zvaného Mrkvoň.

Přes klubové položky BFC můžeme otevřít 
naše optimistické plánování. Jen na vysvět-
lenou, klubové položky budou určeny jen pro 
členy BFC, pro ostatní zákazníky budou ne-
koupitelné. Nebude jich zdaleka tolik, kolik 
vydáváme položek standardních. Předpo-
kládáme, že obvyklý stav bude jedna BFC 
položka měsíčně, nelze ovšem vyloučit, že  
v některých obdobích budeme i na poli BFC 
aktivnější. Může se to týkat měsíců, v nichž bu-
deme vydávat v rámci BFC model a k němu 
ještě položku z jiné řady, například Brassin. 
V lednu začneme s leptanou a barvenou pa-
lubou US Navy z 2. světové války o rozmě-
ru 245x255 mm. To bude záležitost jen pro 
fajnšmekry, předpokládáme, že ji budeme 
prodávat po jednotkách kusů. V únoru už to 
bude jiné, vydáme Hellcaty Drone v měřítku 
1/72. U těch už předpokládáme větší prodej. 
Zajímavé to začne být v dubnu, kdy bude na 
řadě model Bf 110C-6 v 1/48. To je stará 
známá Bf 110 s resinovými konverzními díly 
pro verzi C-6. Po té máme latentně poměrně 
velkou poptávku, takže lze očekávat slušný 
prodej. V červnu pak chystáme nový model 
v konceptu Strip Down, který si jistě ještě pa-
matujete ze starých časů. V tomto případě už 
bude velmi zajímavé sledovat odbyt, mimo 
jiné proto, že na říjen chystáme prvního Strip 
Downa ve čtvrtce, což bude DH-2. Nebudeme 
se vázat jen na Strip Downy. Na příští Váno-
ce bychom pro vás rádi měli dalšího čtvrtko-
vého MiGa-21MF, a to v již dříve avizované 
osvětlené verzi. Tyto modely v průběhu roku 
proložíme drobnějšími položkami z Brassinové 
a leptové dílny. Příkladem mohou být podvoz-
kový set na MiGa-21MF s bronzovými pod-

vozkovými nohami, jehož cena by mohla být 
v rámci BFC celkem příjemná, nebo resinové 
sedačky vybavené látkovými pásy HGW.

Do Nového roku vstupuje i BFC s řadou před-
sevzetí, jemuž vévodí jedno – nenechat vás v 
příštím roce vydechnout.

LEDEN
Začátek roku bude relativně poklidný. První 
dva měsíce využijeme k re-edicím starších vy-
prodaných modelů. V lednu tak vracíme do 
naší produkce dvaasedmdesátinového Hell-
cata F6F-3 a čtvrtkového Fw 190A-8. Focke-
-Wulf Fw 190A-8 je prodejně nejúspěšnější 
model naší firmy, toto vydání je již čtvrté. 
V řadě SUPER44 vydáváme civilního Junker-
se Ju 52. Civilní Tante Ju je tradičně jeden  
z nejžádanějších modelů, o který si pravidelně 
píšete. Pro tento model jsme vybrali čtyři pes-
tré a přitažlivé markingy, které se jistě budou 
líbit. 
V řadě Limited Edition dozrál čas na další,  
a poslední, F-16A ve čtvrtce. Stavebnice, vy-
dávaná pod názvem TOP FALCONS, je opět 
bohatě vybavená lepty, Brassiny a samozřej-
mě i obtisky od Cartografu, se tentokrát te-
maticky orientuje na službu F-16A v různých 
složkách amerických ozbrojených sil, konkrét-
ně námořnictva (US NAVY) a letectva (USAF). 
V edici Weekend přijde první z dvaasedmde-
sátinových Bf 110 ve verzi Bf 110E. 

novaných P-38. Nebo alespoň na delší dobu 
poslední, protože jednou se k Lightningům ješ-
tě možná vrátíme dalšími verzemi. Tahle tře-
tí P-38 je postavena ve stejném duchu jako 
předchozí, resiny jsou lehce upraveny, aby 
přesně pasovaly, což se u první edice v pří-
padě dopasování palubní desky úplně nepo-
vedlo. Markingy jsou americky pestré a i z 
historického hlediska zajímavé, takže v tomto 

ÚNOR
Pořád ještě klídek. Předpokládám, že reedice 
čtvrtkové I-16 typ 10 ani Hellcata F6F-5 niko-
ho moc nerozhodí a vášnivé debaty nevyvolá, 
anýbrž dříve komentované chyby modelu už 
všichni zapomněli. Hellcat bude v raném pro-
vedení pětek, takže s okénkem na trupu za 
kabinou. Zajímavější bude limitka pacifických 
Lightningů, poslední ze série našich limitek vě-

případě je na co se těšit. A kupujte rychle, ne-
budou! Vzpomeňte na toaleťák za socíku a na 
Kozy Koza. Tu už dneska jen tak neseženete, 
pokud ovšem nevykradete mojí kancelář!
Ani v únoru nesmí chybět Weekend, tentokrát 
čtvrtkový Bf 109E-3.

BŘEZEN
A tady už klídek pomalu končí. Modelem mě-
síce bude dvaasedmdesátinová Bf 110G-4, 
vrchol řady našich dvaasedmdesátinových 
stodesítek. Oproti předchozím modelům při-
náší řadu dílů navíc, nějaká ta vylepšení ve 
věci zákaznického komfortu, ale zachovává 
základní filozofii lehce postavitelného, přes-
ně pasujícího a dobře vypadajícího modelu. 
Oproti G-2 přibudou noční výfuky, do zadní 
kabiny Schrage Musik, dopředu několik verzí 
čumáků s instalací třicítek MK 108 a samozřej-
mě slavné parohové antény, opět v několika 
verzích. Výběr markingů bude stejný jako 

EDUARD 2013
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kdysi ve čtvrtce, obtisky tiskneme sami. Vzhle-
dem k rozsahu stavebnice budeme dvaasedm-
desátinovou G-4 balit do stejně velké krabice, 
jako čtvrtku.
Ani březnová limitka nebude žádný drobeček. 
Je to čtvrtková F-15A/C, postavená na zá-
klad modelu Academy, s našimi lepty, Brassiny 
a obtisky od Cartografu. V Brassinech najde-
te kola, sedačku, trysky, takže hodnota mode-
lu je, jak doufám, nezpochybnitelná. 
V edici Weekend vydáme I-16 typ 24, v tom-
to případě pro Weekend poněkud netradičně 
bez jakékoli změny oproti první edici. To pro-
to, že slavná, zřejmě Safonovova Za SSSR, je 
tak charismatická, že nemá mezi dalšími I-16 
sobě rovnou alternativu. 
Na závěr březnové pasáže jsem si nechal ma-
lého Spitfira Mk.IXc v edici SUPER44. Je po-
dobný jako v říjnu vydaný Mk.IXe, ale přesto 
je jiný. Má jiný trup, jiné křídlo, jiné výfuky, 
jiná kolečka, prostě je to Céčko. A hlavně, je 
to taková malá ukázka věcí příštích, věcí za 
nejbližším rohem. Tenhle odznáček je totiž od-
vozen od čtvrtkového Spita a ten právě při-
chází!

DUBEN
A to je konec klidu, konec starých časů. Při-
chází eduardí čtvrtkový Spitfire Mk.IXc. Ten-
to model je vrcholem naší produkce, troufnu 
si dokonce napsat, že nejen naší, ale světové 
čtvrtkové produkce. 
Je dalším produktem naší konstrukční filozo-
fie, kterou jsme definovali na základě analýzy 
ohlasů na čtvrtkové Fw 190A a Bf 110. Vý-
sledkem je kompaktní model s dokonale zpra-
covaným povrchem a stejně dokonale prove-

denými viditelnými vnějšími i vnitřními detaily, 
což se týká především cockpitu, podvozku  
a podvozkových šachet. Neotvíráme motor, 
neotvíráme zbraňové šachty, neřešíme ani 
vnitřní výzbroj, ani motorovou instalaci. Pro 
modeláře, kteří tyto pasáže chtějí otevírat a 
detailně vybavovat, připravujeme paralelně 
s modelem Brassinové a leptané sady, pro je-
jichž instalaci je model připraven a které jsou 
už od konstrukce přizpůsobeny pohodlné ve-
stavitelnosti do modelu. V řadě Brassin tak na-
bídneme jak kolečka, tak motorovou instalaci 
včetně krytů, zbraňové instalace, a resinový 
cockpit včetně rádiového vybavení. V řadě 
leptů nabídneme sady, jimž budou samozřej-
mě dominovat vztlakové klapky.  
Ale zpět k modelu. Abych popis zkrátil, při-
rovnám ho k našemu předchozímu počinu, Bf 
109E. S tím, že vypouštíme motor a na povr-
chu najdete o třetinu víc nýtů. To není ani tak 
proto, že bychom přidali na nýtování a nýty 
zhustili, ale Spitfire měl prostě i ve skutečnosti 
o třetinu víc nýtů než stodevítka. Takže i ten-
tokrát jsme nýty zředili, což u Spitfira byla 
opravdu těžká volba, které nýtové řady vy-
pustit. Výsledek ovšem považuji za hezký. Ný-
tovací fanatici a výrobci nýtovacích nástrojů  
a nýtovacích setů prominou, nadále pros-
tě platí, že Eduard se nenýtuje. Stejně jako 
se netmelí. Když už jsme u tmelení, četl jsem 
námitku, že křídlo u Spitira bylo tmelené  
a broušené, a nýty by neměly být vidět. Ne-
vím, možná to tak je. Ale na Spitfirech, které 
jsme si prohlíželi, nýty vidět byly. 
Nebude to nakonec tak jednoduchý model, 
jak to může s výše napsaného vyznít. Ve sku-
tečnosti v pěti rámečcích najdete celkem 207 
dílů, z toho 14 průhledných. Což je na jed-
nomotorovou stíhačku celkem nářez, takže si 

zase můžete myslet, že to bude nějaký pře-
komplikovaný model à la čtvrtková Bf 110.  
A to taky nebude. Dílů je hodně, ale…spous-
ta z nich je zdvojená nebo i ztrojená. To pro 
velkou variabilitu typu. Takže dostanete dva-
krát kdeco. Směrovku, výškovku. Příď trupu, 
její spodní i horní kryty. Výfuky, sání ke kar-
burátoru, podvozkové nohy, jejich kryty. Kola, 
respektive pneumatiky, disky jsou dokonce 
ve třech verzích, stejně jako hlavně kanónů. 
Ty jsou vyducené, stejně jako výfukové roury. 
Dvě verze mají i koncové oblouky křídla, dva 
typy jsou rovněž u zaměřovače. Dvakrát je  
i ostruha,  ale ta proto, že jednou je vcelku  
s kolečkem a podruhé je rozdělená a kolečko 
je samostatně. Snad nejpodivuhodnější zdvo-
jení najdete u dvířek kabiny. Ta totiž na sku-
tečném letadle pruží, a po otevření se jejich 
vyklenutí poněkud narovná. Když je chcete 
zavřít, tak je musíte trochu domáčknout k zám-
ku a tím je poněkud prohnout. Ostatně, tohle 
nedělají jen dvířka u Spitfira, příkladů kaž-
dý z nás najde víc, že. Takže my jsme udělali 
dvířka dvakrát, více vyklenutá pro případ, že 
si je někdo bude chtít zavřít, a méně vyklenutá 
pro otevřenou verzi. Nechat jen jedna se nám 
příčilo, jak jistě chápete. Většina modelářů asi 
použije ta otevřená, leckdo je bude chtít na-
opak zavřít, i když kabinu nechá otevřenou. 
Na spoustě dvířek byly různé malůvky, příkla-
dem může být Smikova DU•N, která má na 
dvířkách symboly sestřelů a bude v naší na-
bídce obtiskových verzí. No uznejte, přece to 
neotevřete a tenhle detail neschováte! Zavřít 
tuhle kabinu by ovšem byl hřích. Pravda, na-
bízíme i dvě verze překrytu kabiny, otevřený 
i zavřený, zavřený však víceméně ze zvyku.  
U otevřeného překrytu kabiny by měli šanci 
tvaroví puristé. Na rovinu přiznám, že překryt 
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kabiny v otevřené verzi je poněkud širší, aby 
šla nalepit v otevřené poloze. To je ovšem 
pro kabiny tohoto typu normální a obvykle 
si nikdo nestěžuje Důležité je, co je pod pře-
krytem. A tady se dějí věci. Interiér cockpitu  
v sobě obsáhne velkou část drobných dílů, 
celkem asi 38. Zase se to může zdát být kom-
plikací, ale věřte, není. Díly jsou ostré, přesné, 
pasují kam mají. Nemají žádné otřepy, posu-
nuté dělící roviny, ani stopy po vyhazovačích. 
Vyhazovače v dílech jsou u nás odjakživa za-
kázány, tím jsme mezi ostatními výrobci uni-
kátní, posun dělící roviny je u nás už několik let 
zakázaný také, o nějakých otřepech se vůbec 
nemusíme bavit. Tenhle cockpit je z hlediska 
detailů to nej, co jsme kdy vytvořili, a aspiruje 
na to, aby konkuroval i resinovým cockpitům. 
Pravda, vzhledem k použité technologii na 
to spotřebuje patřičný počet dílů, ale vše do 
sebe zapadne jako Lego a výsledek je na-
prosto přesvědčivý. Když tohle dovybavíte 
lepty, máte cockpit jako živý. 
Podobné je to s podvozkem. Šachta je nečeka-
ně detailní, i za cenu rozdělení především stěn 
na několik dílů. Ale opět vše dokonale sedne 
a benefitem za tuto skládačku je na čtvrtku 
nebývale komplexní sestava podvozkových 
šachet. To se týká i podvozku samotného,  
i když ten je řešen konvenčně bez jakýchkoli 
komplikovaností. Jen nohy, pneumatiky s od-
dělenými disky, kryty a u novější verze proti-
střihové nůžky, přitom při vší konvenčnosti není 
podvozek žádná nuda!
Detaily najdete na Spitfiru všude. Na výfu-
cích, na vrtuli, pumových závěsnících a pu-
mách samotných, na pohyblivých plochách, 
až na vztlakové klapky vesměs oddělených. 
Jdeme mnohdy do nečekaných a neobvyklých 
detailů. Například na křídle jsou výstřelné ot-
vory v nichž jsou vidět ústí hlavní křídelních ku-
lometů. Tato ústí hlavní kulometů se před letem 
na skutečných letadlech přelepovala páskou 
a takto zalepená jsme je provedli i my. Páska 
nad otvorem je ale prohnutá dovnitř a pod ní 
se rýsuje ústí hlavně kulometu. Drobný detail, 
kterého by si leckdo ani nevšiml, tak si dejte 
při lepení pozor, ať si ho nezničíte. Už toho ne-
chám. Spitfire je zkrátka naším doposud nej-
propracovanějším modelem. Ostatně, věnova-
li jsme mu náležitou a prozatím i zcela unikátní 
péči. Ještě v době, kdy měl být dvaatřiceti-
nou, jsme si osobně prohlédli a prostudovali 
několik Spitfirů. Jako základní podkladový 
materiál jsme použili knihu Paula Monfortona, 
který v ní vytvořil impozantní studijní materi-
ál. My jsme ještě něco málo přidali, výkresy 
jsme důsledně verifikovali a těch pár malič-
kostí, které jim chybí k dokonalosti, doladili. 
Suma sumárum, předkonstrukční příprava to-
hoto modelu by vydala na jeden samostatný 
projekt, ale výsledek stojí za to! 
A co kamufláže? MH712 WX-D od polské 
302. squadrony, MJ296 DU-N od  312. čes-
koslovenské squadrony, na kterém létal Ota 
Smik, MJ586 LO-D od 602. squadrony, pilot 
Pierre Clostermann, stříbrný MJ250 UF-O  

z Itálie a ML135 YO-D Kanaďana J. Billinga 
od 401. squadrony. Mix, který by měl uspo-
kojit prakticky každého. Koho ne, může si najít 
separátní obtisky, kterých je habaděj, nebo si 
počkat na dvě speciální edice, o kterých bude 
řeč za chvíli. 
V dubnu budou k mání i Overtrees. Ty budou 
v tomto případě v nabídce, zcela výjimečně, 
až do září. Důvodem jsou právě ty další dvě 
edice. 
Spitfire bude v dubnu natolik dominantním 
produktem, že nemá smysl komplikovat si ži-
vot tvorbou nějaké limitky. Takže spolu s ním 
vydáme jen Weekend F6F-3 Hellcat v 1/48, 
což je vlastně další re-edice vyprodaného mo-
delu. 

KVĚTEN
Duben a Spitfire je vražedný cocktail, že?  
V květnu si tedy trochu odpočiňme. Relativně. 
Čeká nás čtvrtková Bf 109E-7 Trop v Profi-
packu, a s ní rovněž čtvrtková P-47D Bubble-
top od 8th USAAF v Limited Edition (ex-Aca-
demy) v plné palbě s lepty, Brassiny a tak;  
a dvaasedmdesátinová Bf 110D ve Wee-
kendu. Určitě kolem žádného z těchto modelů 
nebude takový humbuk, jako kolem Spitfira, 
takže z tohoto hlediska si zajisté poněkud od-
počineme. Alespoň do června.

ČERVEN
Protože v červnu se opět vrátí na scénu Spit-
fire, tentokrát v podobě Royal Classu. V pat-
řičně velké krabici najdete dva kompletní mo-
dely, ale k nim šest rámečků křídel, aby bylo 
možné postavit si jakoukoli kombinaci verzí 
early a late Mk.IXc a Mk.IXe. K tomu patřič-
ná porce leptů, Brassinů, masek a samozřejmě 
obtisků pro velký výběr markingů. Bude i spe-
ciální bonus, ale protože ten optimální ještě 
nebyl potvrzen, dnes se ho nedozvíte. Na tom-
to místě musím avizovat, že tato edice bude 
cílena především na zahraniční modeláře. 
Nejde ovšem o žádnou diskriminaci našich do-
mácích příznivců. Pro domácí publikum máme 
připraveného něco dalšího a předpokládáme, 

že většina pravověrných Čechů, a jak doufám, 
i mnohý Slovák, dá přednost této ryze lokální 
edici. Jistě už tušíte, oč půjde, pokud ne, vy-
držte, za chvíli na ní dojde řeč. 
V červnu si už život limitkou zkomplikujeme,  
a to ne jen tak ledajakou. Bude to čtvrtková F-
-15E, opět ex-Academy. Ve stejném stylu jako 
F-15A/C, co více v tuto chvíli dodávat…
Červnovým Weekendem bude Bf 109E-4  
v 1/48, a členům BFC připomínám Fokker Dr.I 
Stripdown v 1/72. 

A hurá na prázdniny. To, co jsem vám tady 
doposud popsal a de facto na nás napráskal, 
tím jsem si víceméně jist a splnění tohoto plánu 
považuji do značné míry já i řada mých kole-
gů za věc osobní cti. To, co budu psát dál, už 
tak úplně jisté není. Ne že bychom nenasadili 
všechny síly na splnění i tohoto plánu, ale pře-
ce jen tu může dojít k jistým časovým posunům. 
Takže druhou polovinu roku vezmeme v našem 
dnešním popisu tak trochu hopem a jen v hru-
bých obrysech. V hodnocení našich plánů na 
druhé pololetí je třeba také zohlednit fakt, že 
se v dalším textu začne objevovat označení 
MiG-15, což s sebou nese samo o sobě prvek 
určité nejistoty, jak si zajisté uvědomujete. Ov-
šem než opět dojde na patnáctku, je na řadě 
ještě jiný MiG.

ČERVENEC - ZÁŘÍ
Neboli třetí čtvrtletí. V horkých letních měsí-
cích tradičně klesá zájem o modely na bod 
mrazu, což by v tom vedru mohlo být teore-
ticky i osvěžující. Zájem části našeho týmu se 
přesune od Spitfira k dalšímu projektu, kterým 
je MiG-21PFM v 1/48. Tento model navazu-
je na předchozí vydané verze Jednadvacítky, 
ovšem tentokrát se zapracovanými rozsáhlými 
změnami. Ty se koncentrují do draku letounu. 
Model má nové jak křídlo, tak i trup, včetně 
pro druhou generaci MiGu-21 charakteri-
stického hrbatého hřbetu trupu. Nové jsou  
i vnitřní detaily cockpitu s novou palubní des-
kou a řada externích součástek, jako kanó-
nové pouzdro GP-9 nebo zdvojený závěsník 
Monzun pro 2x2 rakety R-3S, používaný vý-
chodoněmeckým a polským letectvem. MiGy-

MiG-21PFM  1/48
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-21PFM si ve své době i zabojovaly, přičemž 
jejich neslavnější érou byla bezesporu válka 
ve Vietnamu a jejich služba v rámci severo-
vietnamského letectva. Vietnamské stroje se 
také vymykají svými atypickými kamuflážemi 
a symboly sestřelů pod kabinou, takže je vám 
jistě jasné, že vietnamská PéeFeMka nebude 
v našem souboru markingů chybět. Součástí 
širšího projektu druhé generace MiGu-21 jsou 
i další verze, především PF. To ve skutečnosti 
obnáší další trup a další křídlo, novou smě-
rovku, novou kabinu, prostě, jak znalci vědí, 
PF je zase poněkud jiné letadlo než PFM. Na 
PF, eventuálně další subverze, dozraje čas 
až v dalším roce, pro tentokrát se ještě ne-
musíme vzrušovat. Co vás ale vzrušovat může 
je MiG-21R, jehož jsme, pro někoho možná 
překvapivě, přiřadili k projektu 2. generace 
MiGu-21. I když se eRko tváří jako příbuzný 
MF, není to tak docela pravda, má daleko více 
společného s PFM. Na eRku přijde řada již  
v posledním čtvrtletí roku 2013, více si o ní 
řekneme o pár odstavců dále. 

Od Spitfira se ovšem MiGy nenecháme od-
lákat úplně, budeme se ho ještě držet.  Ještě 
stále v létě, 13. srpna, nás čeká výročí návratu 
československých letců z Velké Británie zpět 
do vlasti po skončení 2. světové války. Toto 
výročí chceme připomenout exkluzivním mo-
delem, věnovaným službě Spitfiru Mk.IX v čes-
koslovenském letectvu, a to jak v době 2. svě-
tové války ve Velké Británii v rámci RAF, tak 
v poválečném Československu. Tato staveb-
nice bude vybavená na úrovni Royal Classu, 
umožní tedy stavbu dvou kompletních mode-
lů. Ve výbavě budou jako obvykle fotolepty  
a nějaký ten Brassin. To nejpodstatnější budou 
v této stavebnici obtisky. Rozsáhlý obtiskový 
aršík nabídne reprezentativní výběr markingů 
Spitfirů Mk.IX československých pilotů z doby 
válečné i poválečné. Kolik jich nakonec bude 
a zda se do výběru dostanou i markingy ně-
kterých strojů po předání jiným uživatelům 
není zatím definitivně uzavřené. 
Stejně tak není zatím u konce naše vyjednává-
ní s Českou poštou o způsobu doručení těchto 
modelů. Chtěli bychom, aby je pošta doru-
čila přesně 13. srpna, alespoň tedy zásilky  
v rámci České republiky.  Ale protože bonu-
sem k tomuto modelu bude i mimořádná poš-
tovní známka s výroční obálkou (?), nebylo 
by ani odeslání s razítkem 13. srpna 2013 
špatnou alternativou. Poštovní přepravě při-
způsobíme i balení, které se bude vymykat 
nejen všem našim modelům, ale bude unikátní 
v rámci celého našeho oboru. Základem bude 
samozřejmě krabice, ale celý model i s ní ještě 
zabalíme do designového poštovního pytle. 
No řekněte, nebude to celé prostě kůl? 

V záři chceme mít znovu hotového dvaasedm-
desátinového MiGa-15, abychom stihli obno-
venou premiéru Československých patnáctek 
opět na E-Dayi. MiGu, Migu, do roka a do 
dne! Po loňském kolapsu jedné z forem jsme 
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se ihned pustili do konstrukce formy nové, 
abychom model vydali co nejdříve. Jak už to 
ale bývá, jedna změna vede ke změně dal-
ší, takže výsledkem našeho snažení je zcela 
nová konstrukce v novém stylu, která nemá, 
kromě celkových rozměrů a proporcí, s pů-
vodním modelem nic společného. Svým pro-
vedením, detaily i povrchem, bude podobný  
v tuto dobu vydávané, dvaasedmdesátinové 
Bf 110. Oproti původním plánům vydáme ne-
jen MiGa-15 a MiGa-15bis, ale také spárku 
UTI MiG-15. Což jsou, jak doufám, pro vás 
dobré zprávy. Teď už nezbývá než nám držet 
palce, abychom vše do toho E-daye opravdu 
stihli!

Nejde jen o patnáctku. Na E-Dayi 2013 by-
chom rádi představili ještě jednoho MiGa,  
v tomto případě už zmíněného čtvrtkové-
ho MiGa-21R.  Loni právě na E-Dayi jsem 
v Kotli pravděpodobnost vydání této verze 
zpochybňoval s tím, že je pravděpodobnější, 
že erku zařadíme mezi klubové položky BFC 
a rozdíly mezi verzemi budeme řešit resino-
vými konverzními díly. Během podzimu, kdy 
jsme pracovali na konstrukci MiGu-21PFM, 
se naše úvahy pohnuly trochu jiným směrem, 
pro modeláře mnohem komfortnějším směrem 
ke klasickému modelu.  Pro eRko jsme se tedy 
rozhodli zkonstruovat novou spodní část křídla 
s integrovanými průzkumnými vřeteny, z plastu 
budou i fotoprůzkumné kontejnery. Pravděpo-
dobně bude nutno podle šablony doplnit ně-
jaké krytky a naopak jiné zatmelit, ale to jsou 
celkem vzato maličkosti, stejně jako detaily  
v kabině. Výsledkem je plnohodnotný a pěk-
ný model MiGu-21R, který bude, jak doufám, 
druhým hlavním tahákem letošního E-daye! 
A když už jsme opět u E-Daye, co myslíte, že 
bude letos vstupenkovým modelem? Bude to 
samozřejmě opět model, který následně vy-
dáme i samostatně, takže vám o něm nyní, 
jako obvykle, nic neřeknu.

Po E-Dayi už se bude mílovými kroky blížit 
konec roku a s ním další vrchol našeho sna-
žení. Tím bude Bf 109G-6, jako první model 
v další sérii stodevítek, tentokrát z řady F, G 
a K. G-6, jako jeden z nejslavnějších Messer-
schmittů, tuto řadu otevře. Doufám, že se tak 
stane na Vánoce, ale může být, že to bude až 
po Novém roce.  Nová řada Messerschmittů 
bude vypadat stejně, jako Spitfiry, bude to 
kvalitativně nová generace modelů – to jen 
na okraj pro ty, kteří mají za to, že Messer-
schmittů už je na trhu přehršel. Není! Dobrý 
model žádného Géčka ani eFka na trhu není. 
Ty existující jsou buď technologicky zastara-
lé, nebo pekelně rozřezané. Nebo zastaralé  
a ještě k tomu rozřezané. Náš model nebu-
de ani zastaralý, ani rozřezaný. Kompaktnost 
modelu bude ostatně jeho hlavní devizou, mo-
del se bude snadno a rychle lepit. Na rozdíl 
od Bf 109E nebudou mít nová eFka a Géčka, 
tedy Fridrichy a Gustavy, otevřené motory  
a plastikový motor v modelu nebude. Nicmé-
ně bude opět (a nejen on) k dostání v řadě 
Brassin, model bude kromě toho pro instalaci 
Brassinových sad připravený. 
Protože nejčastější otázka při oznámení no-
vého modelu je „a jaké další verze budete 
ještě vyrábět?“, řeknu vám to rovnou. Bezpro-
středně po G-6 bude následovat F-4, a poté 
se postupně přes F-2, G-2, G-4, G-10, G-4  
a K-4 v relativně daleké budoucnosti pro-
pracujeme ke kýžené Avii S-199, která se 
stane základem další československé limitky, 
pracovně zatím nazývané Čeští Mezci. V této 
limitce by měla být nejen S-199, ale i S-99  
a doufejme že i konverzní díly pro CS-199. 
Ale to je ještě daleko, tady zatím nějaké zá-
vazné informace nečekejte! 

A to je pro letošek k modelům vše. Velkole-
pé plány, není-liž pravda?  Pokud jste k nim 
skeptičtí, chápu vás. Já jsem naopak poměrně 
optimistický. Řadu let jsme tvrdě pracovali, 
abychom získali schopnost podobné plány 
uskutečňovat. Takže pokud se nám letos po-
daří naše velkolepé plány naplnit, přijdou pro 
rok 2014 na řadu plány ještě velkolepější. Po 
pravdě řečeno, už nyní na nich tvrdě pracu-
jeme! 

FOTOLEPTY
Pokud jde o fotolepty, nemáme pro vás při-
pravený detailní plán na celý rok, jako je 
tomu u modelů. Lepty plánujeme na tři měsíce 
dopředu podle aktuální situace na trhu. Pro 
tento rok je pro výrobu leptů důležitá probí-
hající modernizace leptací linky a vůbec celé-
ho oddělení výroby fotoleptů. První výsledky 
už jsou vidět, a v průběhu roku by měly být 
ještě viditelnější. Celkově je modernizace to-
hoto oddělení náročný proces, přinášející do 
výrobního procesu řadu změn. Ty se časem 
projeví především na jemnějších detailech, 
přesnějším leptání a celkově ostřejším prove-
dení detailů. Výrazné to bude především na 
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pravidelných strukturách, jako jsou různé mříž-
ky, nebo třeba lodní zábradlí. 
V nejbližších dvou měsících nás čekají zajíma-
vé novinky. Lednová nabídka je plná poten-
ciálních bestsellerů, jsou v ní kupříkladu velmi 
lukrativní čtvrtkové sady na MiG-23M/MF/
ML od Trumpeteru. Sady mají poněkud kom-
plikované značení, ale nevymysleli jsme nic 
lepšího, abychom pokryli verze modelů, které 
naše sady vylepšují - aktuálně i potenciálně. 
V našich krajích by mohly zabodovat i sady 
na populární Andulu An-2, sada povrchových 
panelů byla k dostání už v prosinci a v led-
nu přibyla barevná sada detailů. Celosvě-
tově bude atraktivní vše na He 219 v 1/32 
od Revellu. Základ opět máme už v prosinci, 
kde byly v nabídce tři leptané sady a maska,  
v lednu přidáváme leptanou sadu na exteriér. 

ve Válce světů, nebo ve Dni nezávislosti, nebo  
v tom úžasném seriálu, kde nás okupují ješ-
těrky převlečené za lidi. To se mi moc líbilo, 
to byla úžasná jankárna! Co svým modelem 
sleduje Hasagawa mi moc jasné není, ale my 
jsme na to lepty udělat museli, protože zkrát-
ka vypadají famózně! Když to neprodáme, 
jako že asi ne, tak to alespoň využijeme jako 
reklamu na naše leptací schopnosti. 
Předchozí řádky příliš jako klasický reklamní 
text nevypadají, že. Chápejte, dámy a páno-
vé, vás, odborníky, stejně rohlíkem neopiji, tak 
proč si neříci věci na rovinu. Naše firma vyrábí 
lepty na kde co, někdy zdrojové modely  vy-
padají podivně a panuje všeobecná skepse  
v jejich úspěch, a přesto úspěšné jsou, jindy je 
to naopak. Proč by nemohl takové překvapení 
přinést právě Voyager, nebo, nedej bože, ka-
nadský Grizzly? 
Naopak lepty na Bismarcka v měřítku 1/200 
vypadají jako jistý bestseller. Velké lepty na 
velké lodě jsou tradičně úspěšné, ať už to byly 
sady na U-boot typ VII 1/72 nebo Yamato 
či Arizonu 1/350. Sad na nového Bismarc-
ka bude několik, i když zatím není úplně jisté 
kolik, projekt není v tuto chvíli zcela uzavřen. 
Souhrnná cena těchto sad vypadá děsivě, ale 
zkušenost je taková, že se tyto drahé sady ku-
podivu dobře prodávají. A pokud se nebudou 
prodávat všechny, jsem si jist, že sada 53081 
Bismarck segmented railings se prodávat 
bude. Je to sada lodního zábradlí, konstruo-
vaná přesně na definované segmenty paluby, 
se správnými úhly vůči palubě a správnými 
roztečemi sloupků. Tedy žádná metráž, kterou 
musí zákazník pracně rozměřovat a stříhat,  
a láteřit, jak to do daných prostor nacpat. 
Další sady, v jejichž úspěch celkem věřím, jsou 
sady na Sunderlanda v 1/72, byť model sám 
vypadá poměrně ošklivě, skoro se až divím, 
že něco takového je ještě dnes možné reno-
movanou firmou vydat. Ale lepty na ošklivé 
modely se také nezřídka dobře prodávají, 
tak třeba toto bude onen případ. Naopak 
LVT-4 od AFV je nádherný model a lepty mu 
vysloveně sluší. Což by mohl být také důvod 
pro dobré prodeje, že. 
Na závěr si ještě dovolím zmínit tři sady na 
Lynxe Mk.88 v 1/48. A když už byla zmínka 
o Arizoně, sady na ní vydáváme v únoru jako 
BIG Ed, spolu s dalšími čtyřmi položkami. 
A to je zatím k leptům vše. O dalších novin-
kách vás budeme, jak je už léta naším zvykem, 
informovat průběžně každý měsíc.

MASKY
Vaší pozornosti doporučuji také masky. To je 
naše prodejně nejrychleji rostoucí řada, náš 
prodej v roce 2012 vykazuje nárůst o 40% 
v porovnání s rokem 2011. V roce 2013 na 
maskách nic zásadně měnit nebudeme, bude-
me se jen držet zavedené kvality, precizního 
provedení a smyslu, který pro vás modeláře 
masky mají – usnadnit vám život.  

BRASSIN
Také Brassin nepřinese v tomto roce žádnou 
zásadní změnu výrobní filozofie, provedení 
nebo zaměření sad. Brassin se v uplynulých 
letech kvalitativně stabilizoval, dnes se jen 
těžko hledají lepší sady, než jaké nabízíme 
my. Toho se budeme držet a budeme dále 
budovat sortiment v několika již zavedených 
okruzích výrobků, jako je například výzbroj, 
cockpity, kola nebo motory. Důležité bude 
také zaměření naší tvorby na doplnění našich 
vlastních stavebnic. Na této dělbě práce mezi 
plastikovými modely a resinovými sadami je 
ostatně založena naše filozofie nabídky mo-
delů. Modely mají být kompaktní, co nejjed-
nodušší bez zbytečných detailních sestav, jako 
jsou třeba zbraňové šachty nebo motory, re-
spektive jejich jinak skryté části. Tyto detaily 
pak budeme nabízet v řadě Brassin v nejvyšší 
dosažitelné kvalitě, ale jen pro ty, kdo budou 
chtít své modely otevírat, rozkrytovávat a do-
vybavovat těmito detaily. Takto koncipované 
sady právě vyrábíme pro nové dvaasedm-
desátinové Bf 110 a usilovně pracujeme na 
sadách pro Spitfira. 

A to by mohlo o novinkách pro letošní rok 
stačit. Přátelé, pokud jste se dokázali pročíst 
až sem, jste skuteční hrdinové! Přeji vám ještě 
jednou do roku 2013 hodně modelářské po-
hody a úspěchů s modely od Eduarda. Lepte, 
stavte, sbírejte a přitom všem mějte na paměti 
staré dobré heslo S EDUARDEM NA VĚČNÉ 
ČASY A NIKDY JINAK! 

Vladimír Šulc

V únorovém seznamu novinek najdete několik 
zajímavostí, ba až rarit, které stojí alespoň 
za bližší prozkoumání, když už ne za koupi. 
Abych byl zcela upřímný, některé počiny vý-
robců stavebnic na mě působí jako akty čiré-
ho zoufalství, jako by už nevěděli, co by ještě 
vyrobili a čím by zaujali. Co jiného si myslet 
například o stavebnici AVGP Grizzly? Chápu, 
že Kanaďani budou hrubě nesouhlasit, ale 
vyrábět tento typ mi přijde jako akt čirého 
zoufalství. K němuž jsme se, jak můžete vidět, 
aktivně přidali, čehož budeme zakrátko jistě 
trpce litovat! Pak tu máme kosmickou sondu 
Voyager v měřítku 1/48 od Hasegawy. To je 
ten kosmický poutník nesoucí vzkaz pro mi-
mozemské civilizace, který před nedávnem 
opustil hranice sluneční soustavy. Hodně se  
o něm psalo v sedmdesátých létech. Plán 
NASA s onou sondou je, jestli tomu dobře 
rozumím, že jednou tu věc potká nějaká ves-
mírná civilizace, mrkne na obrázek nahatého 
lidského páru na zlaté destičce, a hup šup,  
a za chvíli tady máme návštěvu. Proč ne, když 
jim posíláme tak sexy pozvánku. Zajímalo by 
mě, zda by něco takového prošlo ještě dnes, 
v našich politicky korektních časech. Otázkou 
také zůstává, jestli návštěva proběhne jako 

Voyager Space Probe 1/48
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BFC 002 
USN Carrier Deck 1943-44   
1/72  

Velikost: 245 x 255 mm

Dostupné pouze pro členy BFC 
na www.eduard.cz.

V PRODEJI OD 14.1.2013 

DOSUD VYDANÉ POLOŽKY BFC:
BFC001 MiG-21MF The Bunny Fighter 1/48
BFC004 Bf 109E Instrument Panel Mask 1/4
BFC005 MiG-21 Bunny Fighter Grass Mask 1/48
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BUNNY FIGHTER CLUB

KRÁLÍK NA SMĚTANĚ
Králíka rozporcujeme, tj. oddělíme přední 
a zadní běhy, hlavu a nakonec rozpůlíme 
hřbet (to je skoro stejná pakárna jako slepit 
motor do eduardího Focke-Wulfa. Používám 
naporcovaného králíka z Intersparu. Interspar 
doporučuje i Pohlreich, tak jsem z obliga). 
Hlavu použijeme na vývar nebo jiný pokrm 
(jsou i tací, kteří jí používají na myšlení. Fra-
jírci...). V hrnci rozpustíme lžíci másla a lžíci 
sádla a osolené a opepřené kousky králíka 
opečeme ze všech stran do zlatova (to se 
mi ještě nikdy v hrnci nepovedlo. To je jako 
udělat patinu alá Choreň). Králíka přendá-
me na talíř a do výpeku dáme zeleninu 
nakrájenou najemno (celer, petržel, mrkev. 
100+100+200g. Jako na svíčkovou. Dávám 
zmraženou zeleninu pod svíčkovou. Není s tím 
tolik sra…práce… a chutná to stejně). Ores-
tujeme dozlatova a přidáme cibuli, rovněž 
nakrájenou najemno (cibuli dávám před ze-
leninou. Přijde mi to logický. Smysl dávání ci-
bule do půl kila zeleniny mi uniká. A jak ji za 
těch podmínek chce orestovat do zlatova, to 
už nechápu vůbec. To se vymyká fyzikálním 
zákonům! Ty se ale asi u kuchařů neučej´.). 
Orestujeme do zlatova, přidáme cukr (2 ča-
jové lžičky), necháme jej rozpustit a vlijeme 
ocet (1 lžička čajová). Zde můžeme přidat 
i 100 ml bílého suchého vína, které nechá-
me společně s octem zcela odpařit zpět na 
tuk (víno je evidentně alternativa. Něco jako 
jednoduché nebo dvojité raketnice WGr.21 
v naší nové famózní Bf  110G-2. A odpařit 
to zpátky na tuk v téhle fázi už nejde, má 
tam zeleninu, která mu do toho pouští vodu. 
Zase ta zatracená fyzika!). Přilejeme vývar 
(slepičí, cca ¼ litru) a vmícháme hoř-
čici (1 čajová lžička). 
P ř i -

vedeme k varu, vrátíme do hrnce králíka, 
osolíme, opepříme, přidáme koření, přiklo-
píme, stáhneme plamen a dusíme pod po-
kličkou cca 1 hodinu (dělám to 15 minut v 
tlakáči. Lepší než to dusit hodinu jako magor. 
Pro profesory a Pohlreichy je ovšem tlakáč 
eklhaft, to oni po 150 letech jeho existence 
ještě nechytli). Měkkého králíka vyndáme a 
do omáčky vmícháme jíšku (tady pan pro-
fesor zapomněl, že se ta zelenina musí roz-
mixovat. On teda někde v textu pasíruje, 
což je práce pro vraha se stejným konečným 
efektem jako mixování. Holt kuchařský pří-
stup k inovacím je tuhej, viz pasáž o tlakáči). 

Přistrouháme trochu citronové kůry (max 
1/2 lžičky) a vymačkáme 

trochu citro-
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nové šťávy (s tou kombinací ocet, víno, ci-
trón, citrónová kůra plus hořčice opatrně. Po-
řád ochutnávat! Jak se to tam narve všechno 
podle prófy, je to kyselý jako svině. Mluvím/
píšu z vlastní zkušenosti!). Necháme alespoň 
15 minut provařit. Omáčku propasírujeme, 
zjemníme smetanou a dochutíme. Opět při-
vedeme k varu a odstavíme. Po částech za-
šleháme lžíci studeného másla pokrájeného 
na kostičky (to tam nedávám, to už je pak 
mastný jak prejt), dochutíme solí a pepřem 
(všimněte si, že pepř už tam cpe pan profesor 
potřetí. To jsem si nikdy netroufl. Nikdo není 
dokonalý a v každém návodě jsou chyby...a 
v tomhle je jich jako buchet. By mě zajíma-
lo, jestli to podle toho někdy vařil, nebo jestli 
to od někoho někde blbě opsal), vrátíme do 
omáčky prohřát králíka a můžeme podávat. 
Podáváme se širokými nudlemi, nebo kned-
líkem, nebo jen tak s orestovanou zeleninou. 
(Knedlík je knedlík. S restovanou zeleninou 
by mi to na beton nechutnalo a jedl bych to 
jen v případě krajní nouze! S těstovinama to jí 
Jana, ale zdá se mi, že tím to jídlo degraduje. 
Ale neberu si to osobně, proti gustu žádnej 
dišputát!)

Na začátek dobrý, ne? Zlatý stavební návo-
dy! Mi může někdo říkat, že jsou naše modely 
složité a návody komplikované!

Dle prof. Romana Vaňka (komentáře kurzívou Vladimír Šulc)
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MODELY

SUPER44  1/144 
Cat.No. 4423

Pro Ju 52 airliner  1/144  
  doporučujeme...

více zde

Ju 52 airliner

Ju 52 airliner 1/144
(144005) Fotolepty 
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KOUPIT Ju 52 airliner 1/144

Dopravní varianta slavného Ju 52 „Tante Ju“ 
v měřítku 1/144.
Obtiskový arch pokrývá čtyři atraktivní  
a barevné markingy z vojenské i civilní služby 
tohoto typu v předválečném Německu a po-
válečném Československu.

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Super44/Letadla/1-144/Ju-52-airliner-1-144.html


eduard 13INFO Eduard - leden 2013

MODELY

Pro Bf 110E 1/72  
  doporučujeme...

Weekend 1/72 
Cat.No. 7419

Bf 110E

KOUPIT Bf 110E  1/72

Weekendová edice přináší úspornou varian-
tu modelu Eduardu Bf 110E v měřítku 1/48. 
Obtisky ve vysoké kvalitě zpracování jsou de-
signovány i tištěny v Eduardu. Stavebnice ve 
velmi příznivé ceně neobsahuje krycí masku 
ani fotoleptané doplňky.
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Bf 110E cockpit 1/72
(672004) Brassin 

Bf 110E wheels 1/72
(672003) Brassin 

Bf 110E 1/72 
(D72001) obtisky 

Bf 110 workshop ladder 1/72  
(D72001) obtisky 

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Weekend-edice/Letadla/1-72/Bf-110E-1-72.html
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TOP Falcons
MODELY

LIMITED EDITION  1/48 
Cat.No. 1173
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Block 15AR OCU, s/n 92-0409, NSAWC,  
NAS Fallon, 2002 – 2008

Block 15C, s/n 81-0688, U.S. Air Force Flight  
Test Center, Edwards AFB, 1993-1995

Block 15AM OCU, s/n 90-0944, NSAWC,  
NAS Fallon, 2002-2008

Block 15AM OCU, s/n 90-0947, NSAWC,  
NAS Fallon, 2003-2008

KOUPIT  Top Falcons 1/48

Limitovaná edice v měřítku 1/48 využívá plastikových dílů 
stavebnice Kinetic. Výraznou přidanou hodnotu modelu do-
dávají vylepšení Eduardu ve formě resinových dílů, fotoleptů 
a obtiskové sady.
Doplňky Eduard Brassin: sedačka pilota, tryska motoru a 
kola. Další detaily jsou řešeny barvenými i nebarvenými foto-
leptanými doplňky.
Obtiskový arch nabízí čtyři pestré a atraktivní markingy na 

stroje sloužící u známého Top Gunu a U.S. Air Force Flight 
Test Center. Obtiskový arch je designovaný v Eduardu 

a tištěný v italském Cartografu.
K dispozici je pouze 1500 stavebnic.

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-48/Top-Falcons-1-48.html
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DOPLŇKY BRASSIN TOP FALCONS:
MODELY
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Kat. č. 648029

SEDAČKA

TRYSKA MOTORU

Pro TOP Falcons 
  doporučujeme...

KOLA

KOUPIT   Brassin AIM-9M/L  Sidewinder 1/48

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/Letadla/1-48/AIM-9M-L-Sidewinder-1-48.html
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Kola hlavního podvozku pro He 219 1/32 od 
Revellu sestávají ze tří částí (pneumatika a dva 
disky každé). Příďové kolo sestává ze dvou 
částí (samostatný disk a pneumatika s druhým 
diskem. Vzorek pneumatik podvozku napravuje 
častý omyl výrobců modelů tohoto typu.  

Rozsáhlý set obsahující detailní interiér kokpitu 
Bf 110G-2 v měřítku 1/72. 
Sestává z podlahy (s reliéfem zbraní MG 
151) a bočních panelů, sedaček, prostoru pi-
lota, radiovybavení a prostoru střelce, včetně 
kulometu MG 81Z. 
Bonusem je samostatný kryt spodní části trupu 
v oblasti centroplánu, typický pro stroje verze 
G-2. Součástí sady jsou fotoleptané doplňky.
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KOUPIT He 219 wheels  1/32

KOUPIT Bf 110G-2 cockpit  1/72 

632016 
He 219 wheels  

1/32  Revell

672012 
Bf 110G-2 cockpit 
1/72  Eduard

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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BRASSIN
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KOUPIT  AIM-120C AMRAAM  1/48

KOUPIT  Bf 110G wheels  1/72

KOUPIT R-23R / AA-7 Apex  1/48

648088 
R-23R / AA-7 Apex   
1/48     

648087 
AIM-120C AMRAAM 

1/48  

672013 
Bf 110G wheels 

1/72  Eduard  

2 ks US raket vzduch-vzduch středního doletu. Ka-
ždá raketa sestává z resinového těla rakety, sa-
mostatné přední i zadní části, samostatných křidé-
lek, fotoleptaných doplňků a obtisků s popiskami. 
Přední část rakety je ve dvojím provedení – bojová  
a cvičná hlavice. Zadní část rakety je rovněž ve 
dvojím provedení – cvičná varianta a bojová  
s tryskou raketového motoru. 

2 ks sovětských protileteckých 
raket R-23R typu vzduch-vzduch 
sestávají z těla rakety, křidélek, 
hlavice a motoru. Součástí sady 
jsou i závěsníky APU-23,  foto-
leptané doplňky a obtisky. Vhod-
né pro model MiG-23.

Sada obsahuje 2 ks kol hlavního 
podvozku s typickým vzorkem  
a velikostí pro Bf 110G-2 a G-4.

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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SIN64807
Bf 109E 1/48

Kolekce Brassin setů určených pro model Bf 109E 1/48 od 
Eduardu. 
Sestává z interiéru, trupové sekce radiopříslušenství, mot-
ru DB 601A/N, podvozkových kol a zástavby trupových 
zbraní MG 17.
 
Všechny uvedené sady jsou dostupné samostatně, s ko-
lekcí BIG SIN je však můžete získat s cca 15% slevou.

648058    Bf 109E wheels
648059    DB 601 A/N engine
648060    Bf 109E MG 17 mount
648074    Bf 109E cockpit and radio compartment
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648060

648058

648074

648059

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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OBTISKY
EDUARDÍ

Dvě kompletní sady instruktážních popisek pro  
Bf 110 v měřítku 1/72.
Obsahují instruktážní a varovné popisky, číslování sekcí 
trupu, popisky motoru, atd. 
Sada obsahující více než 100 samostatných prvků po-
pisek je prioritně určena pro Bf 110 1/72 od Eduardu, 
lze ji však použít i pro modely jiných výrobců.
Všechny popisky (v každé ze dvou sad) jsou zdvojeny 
a dávají tak modeláři možnost využití náhradního ob-
tisku v případě chyby při aplikace.

Kompletní sada instruktážních a popisek pro Fw 190D 
v černé a bílé variantě, chodníčků na křídlech v černé  
a bílé barvě, popisek pro přídavnou nádrž (v červené  
a černé variantě). Žluté trojúhelníky k palivové nádrži 
jsou pro všechny druhy používaného paliva. 
Sada obsahující více než 100 samostatných prvků popi-
sek je prioritně určena pro Fw 190D 1/48 od Eduardu, 
lze ji však použít i pro modely jiných výrobců.

D48014   Fw 190D stencils   1/48

D72005  Bf 110 stencils  1/72

KOUPIT  Fw 190D stencils 1/48

KOUPIT  Bf 110 stencils 1/48

OBTISKY
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http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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 VÝBĚR MĚSÍCE*

* Celý sortiment fotoleptů pro 
tento měsíc naleznete na str. 26.

FOTOLEPTY
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He 219 exterior  1/32  Revell (32324)

Ju 52 airliner  1/144  Eduard  (144005)

T-55 Enigma  1/35  Tamiya 35324  (36244)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/


eduard 21INFO Eduard - leden 2013

FOTOLEPTY
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MiG-23M/ML/MF exterior  1/48  Trumpeter (48755)

Seahawk Mk.100/101 S.A.  1/48  Trumpeter  (49608)

Seahawk Mk.100/101 landing flaps  1/48  Trumpeter  (48757)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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FOTOLEPTY
MiG-23M S.A.   1/48  Trumpeter  (49626)

TONE  1/350  Tamiya (53074)

53075 
TONE railings   

1/350  Tamiya

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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FOTOLEPTY

MASKA:
EX369 
Wessex HAS Mk.3 
1/48  Revell

Wessex HAS Mk.3 S.A.  1/72  Italeri  (73464)

Su-27UB S.A.  1/72  Trumpeter  (73456)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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Postavila Kateřina Borecká
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FOTOLEPTY - POSTAVENO

„HLÍDKA“

73438 
Leaves fern/kapraď 
1/72  

73440 
Wild flowers, Butterfly/
polní květiny, motýli 
1/72  

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Fotolepty/Fotoleptana-sada/Letadla/1-72/Kaprad-barvene-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Fotolepty/Fotoleptana-sada/Letadla/1-72/Polni-kvetiny-motyli-1-72.html
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36161  Ivy-berry/ brectan - colour  (BIG3577)

36223  Garden Flowers/zahradní květiny colour  (BIG3576)

53065  German Z-43 (1944) (BIG5313)

48719  F8F exterior (BIG4978)

BIG3322  Ju 87B-2  1/32  Trumpeter

BIG3576  PLANTS I. Temperate zone / garden  1/35

BIG3577 PLANTS II. Temperate zone / wild & field  1/35

BIG4978  F8F  1/48  Hobby Boss

BIG5313 GERMAN Z-43 (1944) 1/350  Trumpeter
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Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně, ovšem  
s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.

      BIG3322  Ju 87B-2  1/32  Trumpeter

BIG3576  PLANTS I. Temperate zone / garden  1/35

BIG3577 PLANTS II. Temperate zone / wild & field  1/35

32323  Ju 87B-2 exterior32751  Ju 87B-2 interior S.A.32753  Ju 87B-2 seatbeltsJX144   Ju 87B-2

36161  Ivy-berry/  
brectan - colour

36161  Ivy-berry/  
brectan - colour

36223  Garden Flowers/
zahradní květiny colour

36160  Leaves Fern /  
Kapraď - colour

36170  Grapevine/vinná 
réva - colour

36169  rushes/rákos II colour

36204  Grapevine/vinná 
réva (white) colour

36167  rushes/rákos-colour

36168  Sunflowers/
slunečnice - colour

36152  Wild Flowers, Butterflies / 
polní květiny, motýli - colour

BIG4978  F8F  1/48  Hobby Boss

BIG5313 GERMAN Z-43 (1944) 1/350  Trumpeter

48719  F8F exterior

53065  German Z-43 (1944)

53066  German Z-43 (1944) railings  1/350 17516  Figures Kriegsmarine WWII S.A.  1/350  3D

49574   F8F interior S.A. EX345  F8F

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big3295&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big3296&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=big4942&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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KOUPIT na e-shop Eduard

GLOSÁŘ

NOVINKYLEDEN 2013

J&T
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VIDIŠ, TY VOLE,
JÁ TI ŘÍKAL,  

ŽE TU SBÍRKU  
MODELŮ NEMÁŠ 

PRODÁVAT!

BÚÚÚ.... ALESPOŇ  
MÁM VOLNOU ALMARU 

NA TY NOVINKY,  
O KTERÝCH  
ŠULC PÍŠE...

21. 12. 2012
END OF  

THE WORLD!
ARMAGEDDON!!!
APOCALYPSE!EXPIRED

2013
1.

LEDEN
JANUARY

MODELY
4423     Ju 52 airliner           1/144     SUPER44
1173     Top Falcons              1/48     Limited edition
7419     Bf 110E              1/72     Weekend
7076     F6F-3  (reedition)                           1/72     ProfiPACK
8173     Fw 190A-8  (reedition)            1/48     ProfiPACK

LEPTY                               
144005    Ju 52 airliner  1/144 1/144    Eduard
32324      He 219 exterior 1/32      Revell
36225      KV-1S 1/35      Trumpeter
36228      M-113 ACAV 1/35      Italeri
 
36243      IDF Merkava Mk.IIID basket 1/35      Meng
36244      T-55 Enigma 1/35      Tamiya 35324
36246      IDF Merkava Mk.IIID armour shields 1/35      Meng
48755      MiG-23M/ML/MF exterior 1/48      Trumpeter
48756      MiG-23M/ML/MF weapon 1/48      Trumpeter
48757      Seahawk Mk.100/101 landing flaps 1/48      Trumpeter
49608      Seahawk Mk.100/101 S.A. 1/48      Trumpeter
49610      An-2 1/48      Hobby Boss
49626      MiG-23M S.A. 1/48      Trumpeter
53074      TONE  1/350 1/350    Tamiya
53075      TONE railings  1/350 1/350    Tamiya
73456      Su-27UB S.A. 1/72      Trumpeter
 
73464      Wessex HAS Mk.3 S.A. 1/72      Italeri
73467      A6M2b S.A. 1/72      Tamiya
73468      Sea King AEW.2  interior S.A. 1/72      Cyber Hobby
73470      Sea King AEW.2 equipment 1/72      Cyber Hobby

ZOOMY
33115      He 219 interior S.A.  1/32 1/32      Revell
FE608      Seahawk Mk.100/101 S.A. 1/48      Trumpeter
FE610      An-2 interior S.A. 1/48      Hobby Boss
FE626      MiG-23M interior S.A. 1/48      Trumpeter
SS456      Su-27UB interior S.A. 1/72      Trumpeter
SS464      Wessex HAS Mk.3 S.A. 1/72      Italeri

SS467      A6M2b S.A. 1/72      Tamiya
SS468      Sea King AEW.2 interior S.A. 1/72      Cyber Hobby

MASKY
CX337     A6M2b  1/72 1/72     Tamiya
CX338     Sea King HC-4  1/72 1/72     Cyber Hobby
CX339     F-5E  1/72 1/72     Hobby Boss
CX343     Sunderland  1/72 1/72     Italeri
EX370     Wessex HU-5  1/48 1/48     Italeri
EX373     EA-18G  1/48 1/48     Italeri
EX375     MiG-23M  1/48 1/48     Trumpeter
EX376     F-94  1/48 1/48     Kitty Hawk
EX378     MB.326  1/48 1/48     Italeri
XT193     Pz.IV Ausf H  1/35 1/35     Italeri
XT204     Pick Up  1/35 1/35     Meng

BIG ED
BIG3322     Ju 87B-2  1/32 1/32     Trumpeter
BIG3576     PLANTS I. Temperate zone / garden  1/35
  
BIG3577     PLANTS II. Temperate zone / wild & field   1/35
  
BIG4978     F8F  1/48 1/48     Hobby Boss
BIG5313     GERMAN Z-43 (1944)  1/350 1/350   Trumpeter

BRASSIN
632016      He 219 wheels 1/32      Revell
648087      AIM-120C AMRAAM 1/48
 
648088      R-23R / AA-7 Apex 1/48
 
672012      Bf 110G-2 cockpit 1/72      Eduard
672013      Bf 110G wheels 1/72      Eduard

BIGSIN
SIN64807    Bf 109E  1/48 1/48    Eduard

OBTISKY
D48014       Fw 190D stencils   1/48
 
D72005       Bf 110 stencils   1/72
 

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-leden-2013/
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REKLAMA

SS467      A6M2b S.A. 1/72      Tamiya
SS468      Sea King AEW.2 interior S.A. 1/72      Cyber Hobby

MASKY
CX337     A6M2b  1/72 1/72     Tamiya
CX338     Sea King HC-4  1/72 1/72     Cyber Hobby
CX339     F-5E  1/72 1/72     Hobby Boss
CX343     Sunderland  1/72 1/72     Italeri
EX370     Wessex HU-5  1/48 1/48     Italeri
EX373     EA-18G  1/48 1/48     Italeri
EX375     MiG-23M  1/48 1/48     Trumpeter
EX376     F-94  1/48 1/48     Kitty Hawk
EX378     MB.326  1/48 1/48     Italeri
XT193     Pz.IV Ausf H  1/35 1/35     Italeri
XT204     Pick Up  1/35 1/35     Meng

BIG ED
BIG3322     Ju 87B-2  1/32 1/32     Trumpeter
BIG3576     PLANTS I. Temperate zone / garden  1/35
  
BIG3577     PLANTS II. Temperate zone / wild & field   1/35
  
BIG4978     F8F  1/48 1/48     Hobby Boss
BIG5313     GERMAN Z-43 (1944)  1/350 1/350   Trumpeter

BRASSIN
632016      He 219 wheels 1/32      Revell
648087      AIM-120C AMRAAM 1/48
 
648088      R-23R / AA-7 Apex 1/48
 
672012      Bf 110G-2 cockpit 1/72      Eduard
672013      Bf 110G wheels 1/72      Eduard

BIGSIN
SIN64807    Bf 109E  1/48 1/48    Eduard

OBTISKY
D48014       Fw 190D stencils   1/48
 
D72005       Bf 110 stencils   1/72
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POSTAVENO

Postavil Matthias Becker 
editor magazínu Jet & Prop.

Model: NATO Falcons; Eduard Limited 
edition, Kat. č. 1172 (včetně barevných fo-
toleptaných doplňků, Brassin sedačky, kol a vý-
tokové trysky)

Dodatečné doplňky: Brassin AIM-9M/L 
Sidewinder 1/48, kat. č. 648029 

Marking: Použité obtisky nejsou  
z výběru stavebnice

NATOFalcons
1/48
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POSTAVENO

KOUPIT   NATO Falcons 1/48

KOUPIT   Remove Before Flight 1/48

kat. č. 49009

kat. č. 1172

KOUPIT   Brassin AIM-9M/L  
    Sidewinder 1/48

kat. č. 648029

kat. č. 648029

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-prosinec-2012/
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POSTAVENO

Bf 110E
1/72

Postavil Petr Zatřepálek 
S9+NN, 5./ZG “Wespen”, Lt. Herbert Kutscha, Russia, 1942
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POSTAVENO

KOUPIT Bf 110E  1/72

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Bf-110G-2-1-72-1.html
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Jan Zdiarský

Přístrojový panel Bf 109E v měřítku ¼ je již 
druhým obdobným projektem Eduardu. Prv-
ním byl panel Bf 110, který stejně jako v ak-
tuálním případě spatřil světlo modelářského 
světa nejprve jako součást Royal Classového 
vydání daného typu letounu. Mezi jejich rea-
lizacemi je rozdíl čtyř roků, což se jednoznač-
ně projevuje na technologii výroby a kvalitě 
zpracování jak samotných stavebních součástí, 
tak i na detailnosti a správnosti drobných částí 
jako jsou ciferníky budíků a popisky. 
Ačkoli i přístrojový panel Bf 110 považuji za 
velmi kvalitní (zejména po jeho samostatné 
druhé reedici v listopadu 2012, obsahující ně-
které opravy), palubka Bf 109E je přeci jen 
ještě o něco lepší. Její celkový dojem umocňuje 
detailní zpracování reflexního zaměřovače.

K dostání je právě teď!
ZDE!

TAK JDEME NA TO...
Stavební návod vás provede stavbou vcelku 
snadno a bez přílišných nutností měnit pořadí 
doporučených pracovních kroků. Přesto však 
doporučuji všechny rámečky přístrojů, dole-
pované přepínače (díly č. B5, B9, B10, B16, 
B17, B18, B37, PE18 a PE20), připravit mimo 
základní desku a vlepit je, stejně jako zamě-
řovač, až ve finální fázi stavby. Umožní vám 
to jejich detailnější ztvírnění, stejně jako kvalit-
nější přípravu povrchu desky, včetně stínování 
a opotřebení. Navíc se vyhnete tomu, že ně-
které z jejich částí (např. fotoleptané krytky a 
táhla) při manipulaci zbytečně ulomíte.

PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍ DESKY
Pro přípravu samotného panelu jsem použil 
Mr. Surfacer 1000 s následným překrytím 
barvou RLM66. Snaha vystínovat plochy okolo 
přístrojů, jak je vidět na obrázku níže se uká-
zala být nefunkční, neboť další vrstva dobře 
kryjící C116 (RLM 66) toto stínování komplet-
ně překryla. Zdařilejší výsledek dá dodateč-
né jemné stínování hotového povrchu směsí 
C116 se slabým dotmavením matnou černou 
(C033)v poměru cca 1:5.

Jemně vystínované okolí přístrojů směsí 
barev C116 a C033.

Alternativou pro věrohodné 
znázornění opotřebení hran 
desky může být nástřik zá-
kladní hnědočervenou barvou 
(C41). Na ní nanesená RLM 
66 může být při finální úpravě 
povrchu na několika místech 
jemně probroušena „až na 
základ“. Nutné je toto opo-
třebení znázornit pouze tam, 
kde ho lze přepokládat – tedy 
na spodní hraně desky, v okolí 
táhel a u upevňovacích šroubů.

WORKSHOP

JAK NA PŘÍSTROJOVOU 
DESKU Bf 109E 1/4

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-4/Bf-109E-pristrojova-deska-1-4.html
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Teploměr Fl 20348, na kterém je patrný 
předsazený plech kryjící spodní část 
ciferníku. 
Řešení se zrcadlovým obtiskem navozuje 
právě takový vjem.

Červenohnědá bakelitová varianta korpusu výškoměru 
(v tomto případě zasazená do panelu Bf 109G-6). 

Černá varianta tubusu rychloměru (v tomto případě s 
vyšším rozsahem hodnot, s rychlostí do 900 km/h pou-
žívaná např. u pozdních verzí Bf 109).  Za povšimnutí 
stojí skutečnost, že černý bakelitový rámeček (lesklý) je 
přetřen matnou černou barvou...

Základová červenohnědá barva. Než nanesete 
šedou RLM66, je vhodné ji zafixovat lesklým 
lakem, abyste se při „odírání“ neprobrousili  
až na surfacer, ale pouze na červenohnědou 
vrstvu. 

Povrch desky by měl být polomatný, přičemž 
mírné zvýšení jeho lesku lze předpokládat 
opět v exponovaných místech, kterých se ruka 
pilota dotýkala při ovládání přepínačů a tla-
čítek.

CIFERNÍKY A RÁMEČKY PŘÍSTROJŮ 
Ciferníky přístrojů jsou řešeny jako obtisky s 
dolepovacími fotoleptanými ručičkami. K je-
jich přilepení stačí nepatrná kapička vteřino-
vého lepidla; jakékoliv potřísnění středu cifer-
níku by bylo velmi patrné.
Oproti panelu Bf 110 nemají ciferníky pro Bf 
109 žádné vykrojení, které by pomohlo jejich 
přesnému usazení do prohlubní přístrojů. Tomu 
je třeba věnovat patřičnou pozornost, neboť 
i mírné pootočení ciferníku v přístroji vede k 
nehezkému dojmu z celkové stavby.
Problematickým se může jevit vlepení rysky 
na sklo kompasu zevnitř (díl C7 a decal 34). 
Obtisk je proto záměrně delší než je potřeba 
s tím, že jeho konce po nalepení odříznete. I 
tak bude aplikace tohoto obtisku vyžadovat 
velkou trpělivost. Výsledný efekt však stojí za 
to. 
Novinkou použití obtisků malých přístrojů pa-
livoměru a teploměrů (aplikovanou již u ree-
dice palubní desky Bf 110 kat. č. 14001) je 
zrcadlová aplikace obtisků na vnitřní stranu 
prosklení přístrojů. Toto řešení umožňuje na-
podobit podobu plechu překrývajícího spodní 
část ručičky přístroje, jak ukazuje obrázek sku-
tečného teploměru. Skutečnost, že na deká-
lech č. 30, 31 a 32 nevidíte patřičné popisy, 
již několik našich zákazníků zmátla (jak víme 
ze zkušeností se stavebnicí 14001 a R007). 
Jak bylo popsáno výše, patřičné popisy jsou 
natištěny na rubové straně a lepí se na sklo 
přístroje zevnitř.

Při barvení rámečků přístrojů a jejich konečné 
přípravě je třeba si uvědomit několik věcí:
- některé rámečky a tubusy přístrojů – pře-
devším rychloměr a výškoměr – byly často li-
sovány z hnědočerveného bakelitu. Ačkoli to 
nebylo pravidlem, ovšem vzhled modelu může 
červenohnědé probarvení rámečků některého 
z těchto přístrojů vhodně zpestřit.

- je dobré odlišit lesk rámečků přístrojů a jejich šroubů
- zatímco některé černě vyhlížející rámečky přístrojů byly kovové, jiné byly lisovány z bakelitu. 
Odlišný by pak měl být jejich konečný lesk a také možnost ztvárnění případného opotřebení 
(kov byl přetřen pololesklou až matnou barvou, bakelit byl spíše lesklý). Obvykle použité ma-
teriály a odlišnosti ukazuje následující tabulka:

WORKSHOP



eduard34 INFO Eduard - leden 2013

číslo hlavního 
dílu stavebnice

český název původní název
(přístroje pro Bf 109E)

materiál / poznámka

B7+dec19 Rychloměr Fahrtmesser Rámeček z černého nebo červeno-hnědého 
bakelitu.

B40+dec20 zatáčkoměr a příčný sklonoměr Wendezeiger Použitý materiál mohl být jak kov, tak i 
černý bakelit.

B40+dec21 otáčkoměr Elektrischer Drehzahlanzeiger Černý nebo červenohnědý bakelit.

B40+dec22 ukazatel nastavení náběhu 
vrtulových listů

Luftschraubenstellungsan-
zeiger 

Rámeček mohl být kovový nebo i bake-
litový.

B15 kontrolka vyhřívání pitotovy 
trubice

Rechteckschauzeichen mit 
Staurohrbeschriftung

Kovový rámeček, střední vyvýšená část byla 
tvořena plastovým čirým výliskem s černým 
pozadím, což lze imitovat lesklým lakem.   
(http://www.cockpitinstrumente.de/
Flugzeuge/Jeager/Me109E/Instrumenten-
beschreibung/Bilder.htm).

B34+dec16 palubní hodiny Borduhren Kovový (obvykle mosazný!) rámeček, často 
černý, mohl mít i jinou barvu, zpravidla 
zelenou, červenofialovou, nebo šedomodrou. 
Vzhledem k materiálu by páčky a otočný 
rámeček měly být ohmatané na mosaz, 
nikoli na šedý kov jako zbytek korpusu (viz. 
foto dále).

B37+B-29 stavění úhlu náběhu vrtule Drehzahl Rámeček přepínače i táhlo kovové. Táhlo 
mohlo být černé nebo v barvě hliníku.

dec13 Korekční tabulka Deviationstabelle Rámeček pro zasunutí papíru s vepsanými 
údaji byl kovový.

B5+B29 přepínač magneta Zündschalter Kovové, kulatá páčka obvykle v barvě 
hliníku nebo černá.

B39+B23 výškoměr Höhenmesser Rámeček i seřizovací knoflík bakelitový, 
často v červenohnědé barvě (vyskytovala 
se však i kovová varianta korpusu).

B8+dec15 kompas Führertochterkompass Kovový rámeček.

B7+dec17 ukazatel tlaku plnění Ladedruckmesser Černý nebo červenohnědý bakelit, výjimeč-
ně i kovový rámeček.

B9+B27+C5 skříňka přepínače zbraní Schaltkasten Kovový korpus, tlačítka bakelitová, ev. 
umělohmotná, červené kontrolky 
překryté slabým plexi
(viz. link http://www.cockpitinstrumente.de/
instrumente/katalog/Schaltkasten/gross/
Fl.47292.gif).

B32+dec24 ukazatel stavu paliva Vorratsanzeiger Kovový (výjimečně bakelitový) rámeček. 
Mohl být obkroužen žlutou barvou.

B32+dec25 ukazatel teploty oleje Öltemperaturanzeiger 
(160°C)

Kovový (výjimečně bakelitový) rámeček. 
Mohl být obkroužen oranžovou nebo světle 
hnědou barvou.

B32+C26 ukazatel teploty chladící 
kapaliny

Kühlstofftemperaturanzeiger 
(160°C)

Kovový (výjimečně bakelitový) rámeček. 
Mohl být obkroužen barvou. Zpravidla svět-
le modrá nebo světle zelená. Méně často se 
objevovala žlutá, červená nebo oranžová.

B16 táhlo nouzového otevírání 
podvozku

Fahrwerks-Notzughebel Bakelitový povrch.

B21 tlačítko synchronizace trupových 
zbraní

Drucktaster (Nullschussknopf) Tlačítko bakelitové, překryt hliníkový.

B18+PE13 kontrolka stavu paliva Reststandswarnlampe Kovové tělo kontrolky obvykle šedé nebo 
černé, základna hliníková.

B10+B14 přepínač radiostanice Schaltkasten für FuG Kovová krabice obvykle v barvě RLM66, 
bakelitový přepínač a tlačítko.

B13+dec27 přepínač osvětlení přístrojů Verdunkler Kovový s bakelitovým knoflíkem.

B12 kontrolky podvozku Fahrwerkanzeige Kovové, včetně přepínače.

B16 ovládání podvozku Griff für Fahrwerksschalte-
ranlage

Bakelitový povrch.

PE18+B44 Páka uzavírání přívodu paliva Bedienungshebel für Brand-
hahn Armaturen

Hliníkové rameno s bakelitovým nebo 
umělohmotným madlem (v černé nebo žluté 
barvě).

PE20+B44 ruční palivová pumpa Handpumpenhebel für Kraft-
stoff-Filterpumpe

Hliníkové rameno s bakelitovým nebo 
umělohmotným madlem (v černé nebo žluté 
barvě).

B24+PE4 zásuvka pro napájení REVI Steckdose für REVI Kovová zástrčka s kovovým víčkem v černé 
barvě.

B11 záslepka otvoru pro přístroj Blindplatte Kovový plát se šrouby – barva černá, v 
barvě kovu nebo nejčastěji RLM66.

B32+dec23 Zdvojený ukazatel tlaku paliva 
a oleje

Druckanzeiger doppel 2/10 Kovový korpus přístroje, rámeček mohl být 
orámován žlutě (vlevo) a červeně (vpravo).

B26 tlačítko jističe elektrické sou-
stavy

Netzausschalter Tlačítko z červeného bakelitu, základna 
hliníková, někdy v černé barvě.

WORKSHOP
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Palubní hodiny Junghans

Text v ciferníku zatáčkoměru a příčného sklonoměru byl 
kritizovaným prohřeškem původní edice tohoto modelu 
v rámci R0007. Ačkoli současné vydání již opravuje 
slovo „DRAHT“ na správné „DREHT“, jak můžete vidět, 
v klidové poloze je inkriminované písmeno tak jako tak 
zakryto ukazatelem... 

Schéma přístrojového panelu Bf 109E z dobového manuálu.

Rámečky jednotlivých přístrojů lze opatřit 
označením mezních hodnot, které bývaly v 
polních podmínkách na přístroje doplňovány 
a pomáhaly tak pilotovi v rychlé orientaci. 
K zaznačení správných hodnot a také poloh 
jednotlivých přepínačů doporučuji příklad mo-
delu, o který se opírá tento článek.

Jisté potíže může způsobit vkládání prosklení 
přístrojů. Čiré díly mají mírně zkosené hrany. 
Je nutné vkládat skla do prohlubní přístrojů 
užší stranou směrem dovnitř. Tyto čiré díly není 
třeba zalepovat. Dodržíte-li výše popsanou 
podmínku, na své místo sednou velmi dobře a 
nakonec  je zafixuje vlepený rámeček přístro-
je. Je třeba dbát na to, aby lepidlo z přile-
pování ručiček uvnitř přístrojů bylo dostatečně 
zaschlé a případné výpary se neusazovaly na 
čirém dílu.

Podobné je to i u čirého dílu C8 kryjícího me-
chanický ukazatel stavu podvozku (nemá rá-
meček, protože byl vsazován a upevňován z 
druhé strany). Tento čirý díl není třeba vlepo-
vat, samotné zacvaknutí je dostatečné.
Přepínače B29 (2x) doporučuji vlepit pomocí 
malé kapky vteřinového lepidla na jejich kon-
ci až při finální úpravě modelu.

REVI
Reflexní zaměřovač REVI C/12D je sám o 
sobě jednou z perliček celé stavebnice. Při 
pečlivé stavbě získáte velmi působivě vyhlí-
žející zmenšeninu originálu. Díl PE26 – muška 
pomocného zaměřovače - bylo možno odšrou-
bovat a otočit. Tedy jsou možné obě varianty 
podoby. Fotoleptaný díl nabízí polohu mušky 
vlevo. Doporučuji odříznutí mušky na PE dílu a 
její vlepení do základny tak, aby se ocitla na 
pravé straně přesně v ose s nitkovým křížem, 
jak je vidět na příkladu postaveného modelu.
Tmavé výsuvné sklo proti oslnění mohlo mít 
tmavě zelenou nebo tmavě hnědou barvu. 
Patřičného odstínu dosáhnete přestříkáním stí-
nítka z obou stran silně zředěnou zelenou a 
poté černou barvou. Doporučuji tuto úpravu 
provést až po natření úchytu skla matnou čer-
nou (C033).
Polstrované chránítko obličeje může mít světle 
hnědou až tmavě hnědou barvu. Kůže je lesk-
lá. Náznaky jejích záhybů jsem vyrobil jem-
ným probroušením a ztmavením po nastříkání 
lesklého laku.  
Přilepení zaměřovače na úchyt na palubní 
desce (díl B36) nemusí zajišťovat dostatečnou 
pevnost. Doporučuju tento úchyt i zaměřovač 
ze zadní strany provrtat a spojit kolíčkem 
nebo jemným delším šroubkem.

WORKSHOP

Doufám, že další inspiraci a povzbuzením 
modelářské invence přispěje galerie foto-
grafií zaměřovače REVI C/12D, která byla 
součástí minulého čísla INFA.
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POSTAVENO

KRYCÍ MASKA BFC004
Výše popsaná stavba je možná i bez krycí masky, stavebnice 
ji neobsahuje. Ovšem jako vždy dokáže maska ušetřit mnoho 
trápení s barvením. V tomto případě u drobných prvků, které 
jsou vylisovány jako součást základní desky, ve skutečnosti 
ovšem byly přimontované a měly jinou barvu. Totéž platí  
o šroubech s půlkulatými hlavičkami na samotné desce nebo 
o rámečcích přístrojů a zejména o sklech zaměřovače.
Krycí masku lze získat jako samostatnou položku Bunny Fi-
ghter Clubu pod číslem BFC004. Tato doplňková krycí mas-
ka pomáhá při barvení základen pro přepínače a kontrolky 
pod čísly B18, B21, B26, rámeček pro obtisk D13, konektor 
REVI, všechny šrouby a čiré díly C1 a C3 na REVI (zejména 
zde maska napomůže pohodlnému nabarvení dílů).
Před aplikací masky důrazně doporučuji přestříkat základní 
desku matným lakem, aby nedošlo při sejmutí masky k od-
tržení barvy z povrchu (což samo o sobě nenahrazuje zá-
kladní nutnost pečlivého odmaštění dílů a nástřik vrstvy Mr. 
Surfaceru). 

Místa modelu, jejichž barvení usnadní maska BFC004.

FINÁLNÍ ÚPRAVA
Stejně jako u modelu v některém z klasických 
měřítek, i zde má finální úprava zásadní vliv 
na celkové vyznění modelu a i zde platí, že 
méně bývá více. K opotřebení rámečků pří-
strojů a táhel je třeba přistupovat pečlivě a 
s rozvahou. 
Při úpravách svého modelu jsem celou desku 
bez rámečků přístrojů, ovšem již s aplikova-
nými obtisky ciferníků a fotolepty štítků, na-
stříkal matným lakem. Ciferníky tak dostaly 
požadovaný pololesk a velmi dobře se matný 
lak projevil na finální podobě fotoleptaných 
štítků a popisek.
Následně jsem dolepil rámečky přístrojů a 
další prvky, které byly připraveny separátně. 
To umožňuje dát různým prvkům různý stupeň 
lesku a znázornit opotřebení a tím velmi zjem-
nit plochu panelu. Hrany desky lze „ošoupat“ 
do lesku, nebo až na základovou barvu velmi 
jemným brusným papírem, nebo leštící utěr-

Některé z dodatečně dolepovaných částí po separátním nastříkání matným lakem.

kou. Jiný lesk nebo i mírně modulovaný odstín 
šedé barvy tak mohou mít prvky se stejnou 
barvou jako základní deska, ovšem montova-
né na tento základní povrch samostatně. 
Vyleštění šroubů zvýrazní jejich plastičnost 
v jinak matném, nebo polomatném rámečku. 
Drybrush s hliníkovým odstínem napomohl mír-
nému opotřebování hlavičky šroubů a hrany 
některých přístrojů (viz. tabulka výše). Finální 
rozbití větších ploch zajistila slabá aplikace 
hnědého pigmentu.

Přístrojový panel Bf 109E si jednoznačně vaši 
péči zaslouží. Věřte, že se pak stane klenotem 
vaší sbírky!

Děkuji Martinovi Nademlejnskému a Jiřímu Po-
spíšilovi st. za poskytnutí cenných modelářských  

konzultací při stavbě tohoto modelu. 

Dobové manuály a přístroje použité pro tento 
článek pocházejí ze sbírek a archivu Muzea 
letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944 v 
Kovářské (www.museum119.cz) 

ZDROJE:
-  http://www.cockpitinstrumente.de/Flugzeuge/Jea-
ger/Me109E/Instrumentenbeschreibung/Bilder.htm
-  http://www.cockpitinstrumente.de/Flugzeuge/Jea-
ger/Me109E/Cockpit/Me109ECockpit.htm
- L.Dv.228/3 - Bf 109 E-1 und E-3 Beschreibung, 
Einbau und Prüsvorschrift für die Starre Schusswaffe 
(Berlin, 1939)
- Betriebs – und Rüstanleitung Me 109 mit Motor DB 
601 (Messerschmitt A.G.)
- D. (Luft) T. 229/4 - Bf 109 E Bedienungs und Bela-
devorschrift für die Abwurfwaffe (Berlin, 1940)
- www.cockpitinstrumente.de

WORKSHOP

KOUPIT BFC004  1/4

KOUPIT Bf 109E instr. panel  1/4

http://www.eduard.com/store/Eduard/Bunny-Fighter-Club/Masks/Aircraft/1-4/Bf-109E-Instrument-Panel-Mask-1-4.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Bf-109E-pristrojova-deska-1-4.html
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PŘÍBUZNÉ PRODUKTY:

•   kompletně dvojjazyčná, český jazyk  
    a anglický jazyk
 •  72 stran
 •  barevné fotografie, včetně detailů
 •  dvě stránky markingů
 •  dvě stránky výkresů v měřítku 1/35 
 •  dvě stránky barevných řezů interiéru
 •  měkká vazba

FX006  Hetzer wheel mask 1/48

29003  Hetzer 1/48

36016  Hetzer Mid. Production 1/35

35871  Jagdpanzer Hetzer 1/35

35854  Schürzen Jagdpanzer Hetzer 1/35

35385  Hetzer 1/35

35343  Hetzer 1/35

28013  Hetzer 1/48

XT147  Hetzer wheel masks 1/35

BIG2802  HETZER 1/48

Od 6.11. jsou na E-shopu Eduard v doprodeji dostupné modely 
Kopro za velmi výhodné ceny. Za 24 Kč za kus u nás najdete  
11 různých modelů této známé české firmy. Navštivte kategorii 
„Kopro“ na E-shopu Eduard pro více informací.

www.eduard.cz

K3131    Polikarpov Po-2

K3132    Avia C-2

K3135    Siebel Si-204 D/E

K3142    Avia B.534 „Luftwaffe“

K3146    Piper L-4H Cub

K3147    Piper L-4H w/floats

K3149    Škoda D.1

K3150    Arado Ar96B

K3154    Yak-23 World Altitude Record

K3157    Siebel Si-204A

K3158    Aero C-3A

K3171    Polikarpov Po-2 Skies

K3172    Spitfire F.Mk.IX C 51. Stormo

V Ý P R O D E J !

V Ý P R O D E J !

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

- 5 0 %

http://www.eduard.com/store/cs/MBI/Jagdpanzer-38-HETZER.html
http://www.eduard.com/store/cs/Kopro/
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BIG3323   F-117  1/32  Trumpeter

BIG4979   Ju 87D-5  1/48   Italeri

BIG7278   B-17F  1/72   Revell

BIG7279   PLANTS I. Temperate zone  1/72 

BIG5314   USS ARIZONA 1941  1/350   Hobby Boss

648089   
MiG-23 M/MF wheels 
1/48   Trumpeter

648090   
R-23T / AA-7 Apex  
1/48
 
648091   
MiG-29 cockpit  
1/48   Academy

648092   
P-51 wheels 
1/48
 
648093   
Mk.82 bombs airbrake 
1/48 

REEDICE

8225

F6F-5 early 
1/48 ProfiPACK

8148 
I-16 Type 10 
1/48 ProfiPACK

1175 
Pacific Lightnings 
1/48 LIMITED EDITION

84165
Bf 109E-3 
1/48 Weekend

648089

648092

648093

ON APPROACH
ÚNOR 2013

MODELY

BIG ED

BRASSIN 648090

648091
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53082     Bismarck part 2   1/200 1/200   Trumpeter
72551     Sunderland Mk.I bomb racks 1/72     Italeri
72553     Sunderland Mk.I exterior 1/72     Italeri
72554     Sunderland Mk.I maintenance platforms 1/72     Italeri
73453     Bf 109E S.A. 1/72     Airfix
73457     Sea Harrier FRS.1 S.A. 1/72     Italeri
73471     Bf 110G-2 Weekend 1/72     Eduard
73472     Sunderland Mk.I interior S.A. 1/72     Italeri

ZOOMY
FE620     CF-5A/CF-116 interior S.A. 1/48     Kinetic
FE625     Lynx Mk.88 interior S.A. 1/48     Airfix
SS453     Bf 109E interior S.A. 1/72     Airfix
SS457     Sea Harrier FRS.1 S.A. 1/72     Italeri
SS472     Sunderland Mk.I interior S.A. 1/72     Italeri

LEPTY
36232     Canadian AVGP Grizzly 1/35     Trumpeter
36234     LVT-4 exterior 1/35     AFV Club
36240     LVT-4 interior 1/35     AFV Club
36242     IDF Merkava Mk.IIID 1/35     Meng
36247     LVT-4 Cal. 0.30 colour 1/35     A  Club
36248     LVT-4 Cal. 0.50  boxes colour 1/35     AFV Club
48751     CF-5A/CF-116 exterior 1/48     Kinetic
48752     Lynx Mk.88 exterior 1/48     Airfix
48758     MiG-23 FOD 1/48     Trumpeter
48761     Voyager Space Probe  1/48 1/48     Hasegawa
49620     CF-5A/CF-116 interior S.A. 1/48     Kinetic
49624     Lynx Mk.88 seatbelts 1/48     Airfix
49625     Lynx Mk.88 interior S.A. 1/48     Airfix
53080     Bismarck part 1  1/200  1/200   Trumpeter
53081     Bismarck segmented railings  1/200 1/200   Trumpeter

LVT-4  
1/35  AFV CLUB

48752  Lynx Mk.88 exterior  
1/48  Airfix

73453  Bf 109E S.A.  
1/72  Airfix

73457  Sea Harrier FRS.1 S.A.  
1/72   Italeri

49620  CF-5A/CF-116 interior S.A. 
1/48  Kinetic

48761  Voyager Space Probe    
1/48   Hasegawa

49624  Lynx Mk.88 seatbelts  
1/48   Airfix
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ON APPROACH ÚNOR 2013

FOTOLEPTY
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