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ÚVODNÍK
Konec roku je pokaždé příležitostí  
k rekapitulaci našich úspěchů i neúspěchů 
v uplynulém roce, a v neposlední řadě 
také k poodhalení našich plánů na rok 
příští. To může, pravda, trochu vypadat 
jako vyhrožování, které se málokdy úplně 
naplní. Tím chci říct, že mi nemusíte 
věřit, že všechny naše plány na letošní 
rok vyjdou, ale věřte mi, že pro jejich 

naplnění uděláme vše, co bude v našich silách. Zdá 
se mi, že letos máme pro úspěšné plnění našich 
plánů lepší předpoklady, než kdykoli jindy, což vyplývá  
z našich investičních aktivit v loňském roce. Letos zdaleka 
nebudeme investovat tolik, jako loni, ale jak doufám 
budeme naše nově vytvořené výrobní kapacity úspěšně 
vytěžovat. Pokud jde o investice, zbývá nám z loňska 
dokončit jednu podstatnou, což je uvedení nové webové 
stránky. To, že jsme jí nestihli představit už loni, je pro mě 
osobně větší zklamání, než to, že jsme loni nestihli vydat 
čtvrtkového MiGa-21. Také jsme na našeho dodavatele 
docela vrčeli, bohužel nám to nebylo moc platné.  
Oni ti lidé od softwaru, zvaní ajťáci, jsou vůbec poměrně 
odolní různým verzím nátlaku. I když mě napadá, že 
bych mohl zase jednou v životě využít inspiraci z četby. 
Zrovna čtu něco o Mongolských a Tatarských nájezdech 
na Evropu, což je četba vpravdě inspirativní jak pokud jde 
o urychlené dokončení webové stránky, tak třeba i onoho 
poněkud se vlekoucího MiGa. 

Na druhou stranu musím říct, že potíže kolem Miga jsem 
čekal, protože jeho dokončování se bohužel kryje se 
zaváděním nové frézky do běžného provozu, což nás 
během podzimu trochu zpomalilo, pokud jde o výrobu 
forem. Na druhou stranu výsledky nejsou tak špatné, 
kvalitativně vypadají velice dobře a jsem si jist, že i vy 
budete s naší jedenadvacítkou spokojeni. To se týká  
i modelů po jednadvacítce následujících. Znovu musím 
upozornit, že kvalita modelu je na prvním místě, takže 
od nás nečekejte nějaké zuřivé čínské tempo vydávání 
novinek, i když těch panenských novinek by příští rok 
mohlo být víc, než kdykoli jindy v minulosti. A to i díky 
tomu, co jsme se naučili během loňska. Opravdu toho 
nebylo málo. Jak to tedy bude s letošními novinkami? 
Začněme se čtvrtkovým MiGem-21. 

První MiG-21, MiG-21MF, spatří světlo světa v březnu. 
Ano ano, to je onen tajemný eduardí měsíc Miguary! 
Abychom si ho patřičně užili, vydáme paralelně se 
standardním ProfiPACKem i speciální limitovanou 
předplatitelskou verzi s rozšířenou výbavou, která bude 
obsahovat bonusové obtiskové verze a Brassinové 
díly. Podmínkou pro získání této verze modelu je nákup  
na našem webu a zaplacení modelu do konce února 
2011, přičemž zásilky s modelem budou expedovány  
ve druhé polovině března 2011. 

Další na řadě je MiG-21SMT, dálková stíhací-
bombardovací verze, sloužící, pokud je mi známo, 
pouze v sovětském a ruském letectvu. MiGy-21SMT 
byly bojově použity ve válce v Afgánistánu a jsou známy 
hezké markingy se zajímavými nose-arty. Předpokládám, 
že to nebude tak atraktivní verze, jako MF, nicméně  
je to typ, který nebyl nikdy v moderní kvalitě zpracován.  
I když, to lze říci o kterékoli verzi MiGu-21. MiG-21SMT 
očekáváme v květnu/červnu 2011. Pokračování? Ano, 
jistě, MiG-21BIS, ale až zase v dalším roce. S BISem 
je trochu problém. Původně jsme předpokládali, že BIS 
měl stejný trup jako MF, a že se od MF lišil jen hřbetem 
trupu a samozřejmě motorem. Po varování z Finska  
a Maďarska (díky! Kiitos! Közsönöm!) jsme svůj názor 
revidovali a rozhodli jsme se trup důkladně předělat.  
Jak asi předpokládáte, nejsme ještě s úpravou hotovi, 

bude to vyžadovat ještě několik Eduardích měsíců.  
Ne že by to bylo tak složité, ale jednak nechceme 
odskakovat od jiných právě běžících projektů, a jednak 
si chceme Bisa ještě pořádně prohlédnout. V Česku 
Bis není, alespoň pokud vím, tak musíme do Maďarska 
nebo do Německa. No ale letos přišla zima nějak rychle, 
a MiGy nám zapadaly sněhem. Variantu se zametením 
jsme zavrhli, to už jsme jednou dělali a bylo to docela 
fuška, a rozhodli jsme se počkat do jara. Bohužel  
to vypadá na dlouhou zimu. Mimochodem, už jsem dlouho 
neslyšel žádné dramatické vize o globálním oteplování. 
Osobně tedy, být All Gorem, bych to nevzdával. Je dobré 
držet se svého projektu. Jednou přece zase musí přijít 
vedro! To je sichr, stejně jako že jednou dorazí do vašich 
kitníků eduardí MiG-21. A je celkem jedno, jestli to bude 
MF, SMT  nebo BIS nebo časem i nějaká další verze. 
Letos kromě výše popsaných profipackových verzí dorazí 
ještě dva Weekendy, jak můžete předpokládat, jde opět 
o MF a SMT. 

Takže, co bude dál? Další novinka v řadě, připravovaná na 
druhé čtvrtletí, je dvaasedmdesátinový Hellcat. Zdaleka 
to nebude prostá zmenšenina čtvrtky, byť úpravy tohoto 
modelu nejsou oproti čtvrtce tak rozsáhlé jako třeba 
u dvaasedmdesátinové Bf 110, která je oproti čtvrtce 
poměrně zásadně překonstruovaná. U stodesítky nejde 
jen o zjednodušení některých problematických částí, jako 
je cockpit nebo příď, v níž tentokrát nebude kompletní 
instalace, ale jen hlavně kulometů (u kanónů vwerze 
G-4). Změna bude i v celkovém řešení modelu, kdy křídlo 
bude průběžné, a ne rozdělené na dvě poloviny jako  
v případě čtvrtky. Toto řešení sice znamená jisté narušení 
linie centroplánu, ale to si už dnes troufneme velmi 
přesně dopasovat, a doufáme, že celkové sestavení 
modelu tím získá na jednoduchosti a přesnosti.  
Teď jsem se dopustil jisté neukázněnosti, a přeskočil jsem 
několik měsíců. V tomto případě zatím jen kalendářních, 
a ne eduardích, byť uznávám, že se mohou v eduardí 
měsíce překmitnout. V každém případě bych rád viděl 
první dvaasedmdesátinovou Bf 110 v seznamu novinek 
na prosinec 2011. Zatím vám neprozradím, která verze 
to bude. Popravdě řečeno to sám zatím úplně přesně 
nevím, i když jistou představu bych měl. V létě, až bude 
jasno, si můžeme udělat další malou tipovací soutěž. 

Ale zpět k dvaasedmdesátinovému Hellcatu. První verze 
bude F6F-3, další pak britské Hellcaty Mk.I a Mk.II,  
na konci roku pak přijde ještě F6F-5, což je velmi podobné 
schéma jako u čtvrtek. S odstupem několika měsíců  
od profipackových verzí pak budeme vydávat i jednodušeji 
vybavené Weekendové krabice.

8231 MiG-21MF 1/48 ProfiPack

1158 MiG-21MF CZECH AIR FORCE 1/48  LIMITED EDITION
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To stále ještě není konec letošních dvaasedmdesátin.  
Ještě máme v rukávu jednu, a je třeba poznamenat, že za  
ní je už poměrně rozsáhlý příběh. Na dvaasedm-
desátinovém MiGu-15 jsme začali pracovat už někdy na 
začátku tohoto tisíciletí, původně ve spolupráci s kolegy  
s Gavie. Bohužel, ještě před dokončením modelu kolegové  
z Gavie poněkud přehodnotili své životní a profesní 
cíle, a našli si jiné podnikání. MiG-15 tím na dlouhý čas 
skončil, protože jsme měli rozpracované jiné projekty  
a na dokončení MiGa-15 jsme neměli žádné volné 
kapacity. Situace se změnila začátkem loňského roku 
a my jsme se mohli k MiGu-15 vrátit. Na podzim jsem 
měl na stole velmi pěknou, byť celkem konvenčně 
řešenou předlohu. Ovšem, co jiného u tohoto typu čekat! 
Každopádně má nový model moc pěkné povrchové 
detaily, a některé pasáže jsou vyřešeny na úrovni, kterou 
zatím žádný vyrobený model tohoto typu nepředvedl.  
To se týká především kabiny, ale ani ostatní pasáže, 
jako je sací kanál motoru nebo výtoková tryska jsou 
celkem vzato malými uměleckými díly, stejně jako celý 
podvozek. V tuto chvíli pracujeme na formách, což  
je trochu komplikované, protože i v tomto případě musíme 
MiGa natlačit mezi jiné projekty, nicméně doufám,  
že to zvládneme a do konce léta dostaneme prvního 
MiGa do krabic. Jinak počítáme s postupným vydáním 
jak MiGa-15, tak MiGa-15bis a dvojmístné UTI MiG-15. 

Pokud nám naše záměry s těmito třemi dvaasedm-
desátinovými projekty vyjdou, bude to samo o sobě 
převratné. Znamenalo by to jednak nebývalé množství 
novinek, a také nebývalé množství dvaasedmdesátin, 
které jsme, pravda, v uplynulých letech poněkud 
zanedbávali. Tuto naší současnou aktivitu můžete chápat 
také jako jistý průzkum bojem, abychom otestovali reakci 
zákazníků na tyto modely. Modely to budou pěkné, 
vybavené v eduardím standardu, připravené s péčí, která 
se v poslední době stala rovněž naším standardem.  
Sám jsem zvědavý, co to s vámi udělá. 

Ony tři dvaasedmdesátinové projekty jsou také svým 
způsobem bonusem k naší obvyklé produkci dvou 
čtvrtkových projektů v roce – kalendářním, ne eduardím. 
Ten druhý zásadní letošní projekt je čtvrtková Bf 109E. 
Podobně jako dvaasedmdesátinový Hellcat a Bf 110, 
odvozené od čtvrtkových předloh,  je i stodevítka 
odvozená od dvaatřicetinové předlohy. Stejně jako  
u dvaatřicetiny vydáme postupně všechny zásadní verze, 
tedy E-1, E-3, E-4 a E-7, včetně JABO verzí (které, jak 
jste zajisté zaznamenali, jsme ve dvaatřicetině ještě 
nevydali). 

Kromě těchto zcela nových projektů vydáme letos v řadě 
ProfiPACK  i několik verzí již starších modelů, z nichž 
asi nejvýznamnější bude v dubnu vydaný Fw 190D-9 
pozdních výrobních sérií, kde budou tři markingy na stroje 
se širokou směrovkou a´la Ta 152, a dva markingy na 
klasické D-9. Kromě této pozdní Dory můžete díle letos 
čekat reedice Jaka-3, DH-2 a Lysandera, vše ve čtvrtce. 

Udržovat budeme i řadu Limited Edition, a to jak  
z vlastních zdrojů, tak z cizích. Hned v lednu, jak už 
víte, vydáme dvaasedmdesátinového Liberatora Mk.VI,  
čili B-24J (ex-Minicraft), v britských markingách z Dálného 
východu. Liberátorů se hodláme držet, na jaře hodláme 
ještě stihnout B-24D, a na konec roku či spíše začátek 
toho dalšího chystáme Liberatory ve službách britské 
Coastal Command, což je, jak jistě chápete, výsostně 
československé téma. To jen tak na okraj, kdyby nám 
zase někdo chtěl vytýkat nedostatek vlastenectví  
(což je mi, na druhou stranu, zase upřímně jedno). 
Britské Liberatory od Coastal Command ovšem vyžadují 
poměrně hodně konverzních a doplňkových dílů, z nichž 
část bude resinových a část plastových. Proto to vydání 
až někdy za rok – a nebudu už rozmazávat tu záležitost 
s eduardími měsíci. 

8190 Fw 190D-9 LATE 1/48 ProfiPack

8263 Bf 109E-4 1/48  ProfiPack

7056 MiG-15 1/72  ProfiPack

7057 MiG-15bis  1/72 ProfiPack

3402 Bf 109E-3 1/32 Weekend edition
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Z cizích zdrojů budou pocházet i čtvrtkové MiG-29A  
a Su-27, doplněné Brassinovými díly ve stylu loni 
vydaných Su-7, Su-22 a Su-25. Dalo by se předpokládat, 
že Brassinové díly opět udělají své a nové limitky se 
stanou stejným bestsellerem. I když, ta Sůčka spíše 
úžasnou rychlostí zmizela v modelářských sbírkách. 

Pokud jde o naše vlastní modely v řadě Limited Edition,  
i s nimi chystáme zajímavé projekty, od nichž se dají čekat 
podobné výsledky jako třeba od nočních Focke-Wulfů 
nebo Fw 190D JV44.  Jako první se objeví už v únoru 
palubní deska na Bf 110 v měřítku 1/4, která byla kdysi 
součástí Royal Classu Bf 110, a po níž je stále poměrně 
značná poptávka. Na jaře bude následovat Bf 109E 
nad Balkánem v měřítku 1/32, další na řadě je Fw 190A  
od JG 54 ve čtvrtce. Na podzim přijde další dvaatřicetinová 
Bf 109E, tentokrát z Bitvy o Británii, následovaná 
čtvrtkovou Bf 110 ze stejného období. Kromě německých 
letadel zařadíme do Limited Edition ještě I-16 typ 10  
ve španělských službách, a F6F-5K v pestrých 
poválečných kabátech. 

A to je k modelům v podstatě vše. Snažil jsem se o co 
nejpřesnější informaci, ale pamatujte, že rok je dlouhý, 
doba bouřlivá a člověk neví dne ani hodiny, kdy nastane 
nějaká změna. U naší firmy to platí dvojnásob, což 
ovšem není naší neschopností, ale naopak pružností  
a schopností přizpůsobit se aktuální situaci. Jsme v tom 
skoro stejně dobří jako starý maršál von Manstein. Takže 
nezoufejte, někdy to jde pomalu, ale Eduard se nakonec 
vždycky řádně rozjede, rozšoupne a připraví vám pěkná 
témata na vášnivé diskuse! 

Tak to vidíte, jako obvykle jsem zatím většinu textu 
věnoval plánovaným kitům, a to i přesto, že z hlediska 
našeho prodeje a tím pádem i naší prosperity nejsou 
modely zdaleka naším nejdůležitějším artiklem,  
i když z hlediska nákladů a rozsahu investic je to jiné.  
V každém případě produkce doplňků pro modely zatím 
stále převažuje, přičemž dominantním produktem 
stále zůstávají fotolepty, které se podílejí na našich 
prodejích stále více než 50%. Do fotoleptů jsme loni 
(2010) výrazně investovali nákupem nového zařízení 
na barvení, což byl radikální krok, řešící vleklé problémy  
s kvalitou barevné produkce. Vzhledem k tomu, jak rychle 

po výměně výrobního zařízení utichly stížnosti, to byl 
evidentně i krok úspěšný, který nám navíc otevírá cestu 
k novým typům produktů v budoucnosti. Osobně doufám, 
že to bude i jeden z klíčů k opětovnému otevření trhu 
s doplňky na pětatřicetinovou bojovou techniku, který 
jsme v posledních letech poněkud vyklidili. To je situace, 
kterou hodláme změnit. Modely bojové techniky prošly 
v nedávné minulosti velkým vývojem, jak co se kvality, 
tak i kvantity týče. Některé modely dokonce vypadají, že 
žádné doplňky nepotřebují, což ovšem vyvolává řadu 
otázek. Především, o modelech letadel se totéž říkalo 
také, respektive se podobné názory objevují s každým 
kvalitativním pokrokem. Naše zkušenost ovšem hovoří 
jinak, čím lepší modely se objevují, tím lépe se na ně 
doplňky prodávají. Příkladem může být dvaatřicetinový 
Spitfire Mk.IX od Tamiyi, na který prodáváme naprosto 
úžasná kvanta leptů, a chvílemi jimi ani nestíháme 
doplňovat sklad.  Naopak mizerným modelům evidentně 
nepomůže nic, a i když dávají bezesporu spoustu 
námětů na tvorbu doplňků, prodej těchto sad je obvykle 
mizerný, tedy na rovinu řečeno odpovídající kvalitě 
předlohy. Nějak nevidím důvod, proč by to mělo být  
u techniky jinak. Doufám, že se nám také podaří využít 
barevné leptu pro oživení pětatřicetinové řady. První 
vlaštovka už je na cestě, jistě jste si povšimli barevných 
maskovacích sítí. Podle mého názoru je to nádherný 
produkt a doufám, že nezapadne. Dá se ovšem čekat 
nějaká diskuse, vzhledem k vlastnostem materiálu jsme 
museli v některých případech trochu upravit strukturu 
vlastní sítě (to se netýká barvení), protože pokud byla 
struktura tkaniny přesnou kopií, nechoval se výsledný 
tvar, jak měl. Přece jen, kov je něco jiného než látka,  
a své dělá i poměrně velké měřítko zmenšení. Proto jsme 
strukturu sítě upravili, takže na první pohled neodpovídá 
zcela přesně struktuře originálu, po roztažení ok sítě  
a natvarování, je výsledný efekt velmi realistický  
a působivý. Což je koneckonců to hlavní, alespoň tedy 
pro praktikující modeláře, u sběratelů krabic a pytlíků 
je to trochu jinak. Tento problém se netýká všech 
sítí, které postupně uvedeme na trh, ale jen několika 
typů moderních sítí. Co je společné pro všechny typy,  
je jejich tvarovatelnost. Doporučuji sledovat náš 
facebook, kde se objevují návody, jak s těmito sítěmi 
pracovat. Předpokládáme, že je postupně uvedeme 
nejen samostatně, ale i jako součást sad na modely 
moderní bojové techniky. 
V leptech máme ještě jednu inovaci, týkající se sad na 
lodě. Na tyto sady je zásadní výhrada, že námi používaný 
plech je příliš měkký a s našimi lepty se špatně pracuje. 
Od prosince 2010 jsme proto zavedli nový, výrazně 
tvrdší materiál pro výrobu leptů na lodě. Jde o jeden  
z nejtvrdších dostupných materiálů, alespoň pokud jde  
o mosaz, a doufáme, že tato změna přispěje k lepší 
pozici našich lodních sad na trhu. A já osobně doufám,  
že kolegové konstruktéři konečně vyprodukují více 
nových sad na lodě. Modelů lodí je na trhu jako buchet, 
je to skoro až nepřehledná záplava, produkce modelů 
lodí mi skoro připomíná námořní závody ve zbrojení  
před oběma světovými válkami. Dokonce jsem neodolal, 
a jeden na první pohled moc pěkný čínský model jsem 
koupil k Vánocům svému synovi. Ani on neodolal a začal 
lepit ještě na Štědrý večer. Model je to povrchově hezký, 
s krásnými detaily, ale moc nepasuje. Holt se budeme 
muset naučit, jak tmelit loď.

Mezi našimi produktovými řadami máme jednu, jejíž 
prodej nám v posledních letech stále roste, bez 
ohledu na vývoj ekonomiky a prodej všeho ostatního.  
Jsou to masky, k těm jinak není moc co dodat, snad jen, 
že si svou pozici poctivě zasloužili, i když od masky se 
obecně vzato žádné zázraky nečekají. Musí pasovat, 
dobře lepit a pak se zase dobře odlepit... celkem 
jednoduché, ale vychytat to zase až tak úplně snadné 
není. A jak to tak vypadá, tak právě tohle se nám povedlo, 
a prostě a jednoduše v tom budeme dál pokračovat.  
To není špatná nabídka, že ne? 

84150  Oeffag 153 1/48  Weekend edition

84152  Oeffag 253 1/48  Weekend edition
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ÚVODNÍK
Naše nejmladší řada, Brassin, slaví v lednu své první 
narozeniny. Brassin se měl ve svém prvním roce čile 
k světu a jasně ukázal naše ambice, a to nejen pokud 
jde o sady samotné, ale i pokud jde o jejich využití  
v rámci našich plastikových modelů, především 
pokud jde o vylepšování modelů řady Limited Edition.  
V letošním roce budou Brassiny infiltrovat i do Profipacků, 
MiG-21 bude obsahovat Brassinové raketnice UB-16  
a UB-32 (MiG-21SM/SMT). Naším záměrem je Brassi- 
novou a modelovou produkci úzce provázat. Pro nové 
čtvrtkové modely chceme připravovat sady už v průběhu 
přípravy vlastního modelu. Právě MiG-21 pilotním 
projektem tohoto přístupu, i když úplně prvním naším 
modelem, pro nějž jsme naše vlastní doplňky vydali,  
je, jak známo, dvaatřicetinová Bf 109E. V případě Bf 109E 
byly (a stále ještě jsou) ale Brassinové doplňky vydávány 
se značným časovým odstupem od vydání stavebnice. To 
chceme změnit, a vydávat doplňky buď současně s novým 
modelem, nebo jen s mírným časovým odstupem. U MiGa 
bude platit spíše varianta s mírným časovým odstupem, 
ale tvorba sad už je ve velmi pokročilém stadiu, k dispozici 
jsou už konstrukce sedačky, výtokové trysky a koleček, 
ještě přibude cockpit a výzbroj. U čtvrtkové Bf 109E v létě 
už by mohla platit varianta současného vydání modelu  
a doplňkových sad, mimo jiné i proto, že doplňkové sady 
na čtvrtkovou Bf 109E budou koncepčně velmi podobné 
sadám dvaatřicetinovým. Zatím jsme na vážkách, zda se 
podobným způsobem věnovat i dvaasedmdesátinovým 
modelům a dvaasedmdesátinovým sadám, jsem si 
ale jist, že třeba rodina dvaasedmdesátinových Bf 110  
si o Brassinové doplńky přímo říká. A umím si i velmi dobře 
představit Brassinový motor do Hellcata! Kromě nových 
modelů bychom ještě rádi Brassiny zpětně vybavili i starší 
modely. Našim Focke-Wulfům by Brassinové motory více 
než slušely, a v případě řady Fw 190A by Brassin mohl 
vyřešit kritizovanou komplikovanost sestavy přídě. Dory  
v plastu motor nemají, ale Brassinový by jistě bez problémů 
snesly. Velmi podobné je to i v případě čtvrtkových  
Bf 110, kde by Brassinový cockpit mohl být jak detailní, 
tak i pohodlně instalovatelný. 

Nehodláme se ovšem vázat jen na naše vlastní modely, 
modely jiných výrobců také nebudeme zanedbávat. 
Bf 109E ve dvaatřicetině i čtvrtce může být pěknou 
ukázkou, stejné sady jako pro naše vlastní modely 
nadělíme i modelům od Trumpetera, Dragonu i Airfixe,  
a pravděpodobně se vrátíme i ke starší Hasegawě  
a Tamiyi. V části věnované modelům jsem se zmiňoval 
o MiGu-29 a Su-27 od Academy. Tyto modely, vydané 
v Limited Edition, budou mít samozřejmě Brassinovou 
sedačku a možná i cockpit nebo alespoň jeho část, 
MiG-29 určitě vyfasuje ještě opravný set na příď. Mimo 
Brassiny umístěné přímo v krabicích modelů 
v limitkách bychom ovšem ještě rádi 
vydali samostatné sady pro 
tyto modely, jako výtokové 
trysky, brzdící štíty, kola, 
výzbroj. Pěkné plány, 
že? Tak nám držte palce, 
abychom když ne vše, tak 
alespoň podstatnou část 
stihli už letos! 

Tak už se blížíme ke konci. 
Dopisuji tento rozsáhlý 
úvodník (nebojte, dalších 
11 měsíců budu podstatně 
stručnější) na Nový rok večer 
někde na kopci v Rakousku, 
a večer se mi povážlivě krátí. 
Tak už jen pár maličkostí. 
Ani se nenadějete, a bude 
tu první výstava, na které 
nás můžete potkat, a letos 
to bude Prosek Model  

už v březnu. V dubnu budeme v Mošoni, v červnu v Brně,  
v srpnu v Americe (v Omaze), a pak už tady bude E-Day,  
s největší organizační změnou od roku 2005. Nelekejte se, 
nevylezeme z garáží, ale po letech reptání na dvoudenní 
termín výstavy jsme se rozhodli vyjít modelářům vstříc  
a udělat výstavu jen jednodenní. Zatím tedy pokusně,  
po vyhodnocení výsledků se rozhodneme, zda 
zachováme nové schéma, nebo se vrátíme ke starému, 
dvoudennímu. To ještě uvidíme. A když už jsme  
se rozhoupali ke změně, posouváme i termín výstavy na 
1. října. To abychom se vyhnuly kolizi s jinými akcemi, 
především se Dnem NATO. 

A už končím. Přátelé, přeji vám do nového roku 2011 
hodně štěstí, zdraví, a pěkných nových modelů, 
především od jisté firmy Eduard. K tomu vám i nám přeji 
co nejkratší eduardí měsíc, nebo alespoň to, aby se jeho 
délka během tohoto roku ustálila, nejlépe někde kolem 
dvaceti až pětadvaceti dnů. Ono ne že by svět nějaké nové 
modely potřeboval, v posledních letech se na nás každý 
měsíc valí nebývalá záplava novinek, přesto zůstávám 
optimistou a věřím, že Eduard a jeho výrobky se v téhle 
záplavě neztratí. V této víře mě utvrzuje i hlasování 
na Hyperscale o nejpopulárnější modelářskou firmu. 
(http://www.network54.com/Votelet/55843)
Když jsem odjížděl před týdnem do Alp a tím ztratil 
připojení na internet (pokud jste mi někdo psal, tak  
z tohoto pochopíte, proč neodpovídám), byli jsme třetí. 
Jsem velmi zvědavý, jaké bude naše definitivní umístění. 
So oder so, ať už budeme třetí nebo pátí, nebo nedej 
bože snad i druzí, děkuji vám za vaši vytrvalou přízeň  
a slibuji, že uděláme vše pro její udržení!

Buď kit!

Vladimír Šulc

Na Nymburku  
psal nějakej znalec, 

že Eduardi mají  
z fondů EU asi  

30 miliónů a z toho  
prej žijou!

Fakt?  
Že nás to 

nenapadlo dřív.  
Tak si pospěš,  

než to  
prošustrujou...

http://www.network54.com/Votelet/55843
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Yak-3  1/48  ProfiPACK  
Cat.No. 8089

MODELY LEDEN

KOUPIT 8089 Yak-3  1/48

Guards Lieutenant Colonel Boris Nikolaevich Yeryomin, 
31st GIAP, Prague, Czechoslovakia, May, 1945

Lieutenant Semyon Ivanovich Rogovoi, 64th GIAP,  
2nd Baltic Front, Fall, 1944

Lieutenant Colonel Anton Dmitrievich Yakimenko,  
151st GIAP, Czechoslovakia, May, 1945

Generalmajor Georgii Nefyodovich Zakharov,  
303rd IAD, East Prussia, Fall, 1944

Lieutenant Colonel Ivan Vasilievich Maslov,  
157th IAP, Germany, 1945

Info Eduard - leden 2011 Strana  7  

Modely Eduard Jak-3 v měřítku 1/48 
dřívějších edicí, postavené ze stejných 
rámečků, jaké jsou obsaženy  
v aktuální stavebnici kat. č. 8089.

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=8089&button_submit.x=0&button_submit.y=0
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MODELY LEDEN

 Fw 190D-9 1/48   Weekend edition  
Cat.No. 84100

KOUPIT  84100 Fw 190-9 1/48

KOUPIT  8184 Fw 190D-9  1/48

KOUPIT  1154 Fw 190D JV 44   1/48

Oblt. Hans Dortenmann, IV./JG 26, 1945

Oblt. Hans Dortenmann, eso s 38 sestřely na kontě a držitel  
Rytířského kříže, používal Fw 190D-9 W.Nr. 210003 podle 
svých vzpomínek od září 1944 až do konce války, kdy stroj 
osobně zničil. Tato Dora se tak stala nejdéle bojově sloužícím 
strojem tohoto typu. Svou kariéru měla zahájit jako „červe-
ná 1“ ještě v době, kdy byl Dortenmann příslušníkem III./JG 
54. Na konci února byla III./JG 54 přeznačena na IV./JG 26,  
což přineslo i změnu podoby stroje. Dortenmann jako Staffelka-
pitän 12./JG 26 měl na své Doře černou „1“, na zádi se objevil 
typický bílo-černý pruh identifikující JG 26 a vlnovka značící 
příslušnost ke IV. Gruppe. Zároveň měla být upravena kamu- 
fláž, kdy byla RLM 75 nahrazena odstínem RLM 82. Místo pů-
vodního plochého překrytu kabiny byl namontován novější vy-
pouklý. Spodní plochy měly nést souvislý nátěr RLM 76. Kýlovka  
a směrovka získaly nátěr žlutou barvou ještě v době působení 
v řadách JG 54.

Fw 190D-9 v měřítku 1/48 je k dispozici 
také v edici ProfiPACK, kat. č. 8184  
(na snímku v kamufláži „Bílá 12 od 
II./JG 301) a v limitované edici jako 
součást DualComba ve stavebnici  
kat. č. 1154 „Fw 190D JV 44
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http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=84100&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/info/photos/8184
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=1154&button_submit.x=0&button_submit.y=0
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KOUPIT  2110 Liberator B. Mk. VI in CBI 

MODELY LEDEN

Liberator B. Mk.VI in CBI 1/72   LIMITED EDITION 
Cat.No. 2110

KH 211, ‚Audrey´s Back‘, No. 99 Squadron RAF ACSEA, 
Coco Islands, August 1945

KH 284, ‚Donald III‘, No. 356 Squadron RAF ACSEA, 1945

KH 284, ‚Donald III‘, No. 99 Squadron RAF ACSEA, 1945 KH 327, ‚Y‘vonne Yippee‘, No. 159 Squadron RAF ACSEA, 1945

KH 283, captain S/L  John Gauntlet, No. 159 Squadron 
RAF ACSEA, 1945

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=2110&button_submit.x=0&button_submit.y=0
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BRASSIN MĚSÍCE

632006  
F-4J/S wheels 

(Tamiya)

648022 
F-4 exhaust nozzles early 

(Hasegawa)

KOUPIT  F-4J/S wheels 1/32

KOUPIT  F-4 exhaust nozzles early 1/48

1/48

1/32
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Dostupné doplňky Eduard Brassin  
pro F-4 1/32 od Tamyia:
632001  F-4C/D/E/F/G seat
632002 F-4B/J/N/S seat
632005 F-4C/D/E/F/G wheels

Dostupné doplňky Eduard Brassin  
pro F-4 1/48 od Hasegawa:
648009 F-4C/D/E/F/G seat
648012 F-4C/D/E/F/G wheels
648014 F-4B/N wheels
648015 F-4J/S wheels
648019 F-4B/J/N/S seat

http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=632006&button_submit.x=0&button_submit.y=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7028&name=&catalogue_nb=648022&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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    48680 EA-6B wing fold 1/48 Kinetic

48680  
EA-6B wing fold 1/48 
Kinetic

    48672 EA-6B exterior 1/48 Kinetic

   49538 F-100F interior S.A. 1/48 Trumpeter

    49522 Tornado IDS interior S.A. 1/48 Hobby Boss

VÝBĚR

LEPTY MĚSÍCE

Celý sortiment fotoleptů 
pro tento měsíc 

naleznete na str. 13

    36141 BT-7 1/35 Tamiya

    49504 Ar 196 S.A. 1/48 Italeri
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http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6939&name=&catalogue_nb=36138+&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/list.php?type=&scale=&pgroup=&name=&product_month=&product_year=&catalogue_nb=48661&button_submit.x=0&button_submit.y=0&button_submit=Search
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7033&name=&catalogue_nb=48672&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7046&name=&catalogue_nb=49538&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7041&name=&catalogue_nb=49522&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7033&name=&catalogue_nb=48672&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7033&name=&catalogue_nb=48672&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7033&name=&catalogue_nb=48672&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7046&name=&catalogue_nb=49538&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7041&name=&catalogue_nb=49522&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6951&name=&catalogue_nb=49519+&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6951&name=&catalogue_nb=49519+&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6952&name=&catalogue_nb=49520+&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=6952&name=&catalogue_nb=49520+&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7032&name=&catalogue_nb=36141&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7038&name=&catalogue_nb=49504&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7035&name=&catalogue_nb=48680&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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BIG ED MĚSÍCE

48640 E-2C surface panels (BIG3294)

48637 E-2C exterior (BIG3294)

72503 Su-27 Flanker A exterior (BIG7261)

KOUPIT BIG3294 KITTYHAWK Mk.I/Mk.III  1/32

KOUPIT BIG4940 E-2C  1/48 (Kinetic)

KOUPIT BIG4941 F6F-3  1/48 (Hobby Boss)

KOUPIT BIG7261 Su-27 FLANKER A  1/72 (ICM)
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BIG3294 KITTYHAWK Mk.I/Mk.III  1/32 (Hasegawa)

BIG4940 E-2C  1/48 (Kinetic)

* items of this set are displayed in the same scale

32256Kittyhawk Mk.I/Mk.III landing flaps

32258 Kittyhawk Mk.I/Mk.III gun bay

48637 E-2C exterior 48640 E-2C surface panels

49009 Remove Before Flight 49483 E-2C S.A. EX287 E-2C

JX110  
Kittyhawk Mk.I/Mk.III

32674  
Kittyhawk Mk.I/Mk.III  
interior S.A.

32257 Kittyhawk Mk.I/Mk.III 
exterior

BIG7261 Su-27 FLANKER A  1/72 (ICM)

BIG4941 F6F-3  1/48 (Hobby Boss)

72503 Su-27 Flanker A exterior

48642 F6F-3 exterior 49478 F6F-3 interior S.A. EX283 F6F-3

73350  
Su-27 Flanker A S.A. 72510 Su-27 ladder

CX252 Su-27 Flanker A

http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7071&name=&catalogue_nb=BIG3294&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7072&name=&catalogue_nb=BIG4940&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7073&name=&catalogue_nb=BIG4941&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
http://www.eduard.cz/products/card.php?id_product=7074&name=&catalogue_nb=BIG7261&type=&pgroup=&scale=&product_month=&product_year=&page_start=0
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NOVINKY LEDEN 2011

GLOSÁŘ J&T

eduard

KOUPIT na e-shop Eduard

MODELY
8089      Yak-3 1/48    ProfiPACK
2110      Liberator B. Mk.VI in CBI 1/72    Limited Edition
84100    Fw 190D-9 1/48    Weekend 

BRASSINY 
648022    F-4 exhaust nozzles early 1/48    Hasegawa
632006    F-4J/S wheels 1/32    Tamiya

FOTOLEPTY 
32264    Spitfire Mk.VIII exterior 1/32    Tamiya
32684    Ki-27 Kó Nate S.A. 1/32    Special Hobby
36141    BT-7 1/35    Tamiya
48672    EA-6B exterior 1/48    Kinetic
48674    F-111C exterior 1/48    Hobby Boss
48680    A-6B wing fold 1/48    Kinetic
48683    A6M3 model 32 landing flaps 1/48    Tamiya
49490    A-7D/E avionics 1/48    Hobby Boss
49504    Ar 196 S.A. 1/48    Italeri
49518    F-111C interior S.A. 1/48    Hobby Boss
49521    A-7E interior S.A. 1/48    Hobby Boss
49522    Tornado IDS interior S.A. 1/48    Hobby Boss
49527    Tornado IDS seatbelts 1/48    Hobby Boss
49530    A6M3 model 32 S.A. 1/48    Tamiya
49535    F-4D S.A. 1/48    Hasegawa
49536    Hurricane Mk.IID S.A. 1/48    Hasegawa
49538    F-100F interior S.A. 1/48    Trumpeter
49540    F-100F seatbelts 1/48    Trumpeter
49546    Remove Before Flight - Israel 1/48
73372    F-16I SUFA S.A. 1/72    Kinetic
73377    A-7E S.A. 1/72    Hobby Boss
73380    Remove Before Flight - Israel 1/72 

ZOOMY  

FE504    Ar 196 interior S.A. 1/48     Italeri
FE518    F-111C interior S.A. 1/48     Hobby Boss
FE521    A-7E interior S.A. 1/48     Hobby Boss
FE522    Tornado IDS interior S.A. 1/48     Hobby Boss
FE530    A6M3 model 32 interior S.A. 1/48     Tamiya
FE535    F-4D interior S.A. 1/48     Hasegawa
FE536    Hurricane Mk.IID interior S.A. 1/48     Hasegawa
FE538    F-100F interior S.A. 1/48     Trumpeter
SS372    F-16I SUFA interior S.A. 1/72     Kinetic
SS377    A-7E interior S.A. 1/72     Hobby Boss

MASKY  

CX272    Ki-84 Hayate/Frank  1/72 1/72     Sword
CX274    Meteor F.3  1/72 1/72     Cyber Hobby
CX275    F-22  1/72 1/72     Fujimi
CX277    Bf 110C  1/72 1/72     Airfix
EX320    F-100F  1/48 1/48     Trumpeter
JX113    Spitfire Mk.VIII  1/32 1/32     Tamiya
JX114    F-16I SUFA  1/32 1/32     Academy
JX117    Bf 109F-4  1/32 1/32     Trumpeter
XT165    BMP-3 wheel masks  1/35 1/35     Trumpeter

BIG-ED SADY  
BIG3294    KITTYHAWK Mk.I/Mk.III  1/32 1/32     Hasegawa
BIG4940    E-2C  1/48 1/48     Kinetic
BIG4941    F6F-3  1/48 1/48     Hobby Boss
BIG7261    Su-27 FLANKER A  1/72 1/72     ICM

A kde jsou 
proužky na 

spodek? To je 
otrava...

Smůla, 
kamaráde, jako 
za starejch časů: 

co si nenamaluješ, 
to nemáš...

http://www.eduard.cz
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POSTAVENO

Fw 190A-8/R2 ProfiPack  1/48 model postavil Anders Hjortsberg, Švédsko
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POSTAVENO

KOUPIT 8429 Fw 190A-8  1/48 KOUPIT 8175 Fw 190A-8/R2  1/48

Fw 190A-8/R2 “černá 10”, se kterým létal velitel 8./JG 300 Lt. 
Karl Spenst,  nesl na konci listopadu 1944 cihlově červený pruh 
označující JG 300. Ten byl v prosinci změněn na modro/bílo/
modrou variantu. Tento letoun, jako většina R2 této doby, postrádá 
pancéřová boční okna typická pro tuto verzi.

Pro více informací o historii a technických zvláštnostech úpravy 
R2 (Sturmbock) Fw 190 doporučujeme k přečtení článek  
J. Zdiarského na str. 9-19 červencového čísla Info Eduard   
(ke stažení zde)

http://www.eduard.cz/info/photos/8429/
http://www.eduard.cz/info/photos/8175/
http://www.eduard.cz/info/download/files/info_eduard_cervenec_2010.pdf
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UDÁLOSTI

Děti ze ZŠ Jarov a E-dayový Blaník

Model L-13 Blaník, který jsme přidávali jako vstupenkový bonus 
na loňském E-Dayi , prošel také rukama dětí ze Základní školy 
Jarov v Praze 3. Desetiletí modeláři si s Blaníkem poradili  
po svém a kromě jejich zajímavých výsledků je vidět to, co by 
asi modelařina měla přinášet především: potěšení ze stavby  
a radost z výsledku! Tak na to vy starší profíci nezapomínejte ;-)

Fotografie laskavě poskytl  
učitel Mgr. Jan Hora
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ON APPROACH

MiG-21MF Zkušební rámeček ze čtvrté hotové formy MiG-21 přináší podvěsovou 
výzbroj a výstroj – závěsníky, rakety a přídavné nádrže. Čistota dílů  
a preciznost detailů je velmi uspokojuje i vysoké nároky našich konstruktérů!

MiG-21MF  1/48 

www.eduard.czeduard

NOVINKA BŘEZNA 2011!

Cat.No. 8231  
ProfiPACK edition 
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ON APPROACH

8094    DH-2 1/48  ProfiPACK
14001  Bf 110 INSTRUMENT PANEL  1/4  Limited Edition
84140  Bf 110G-2 1/48   Weekend
3402    Bf 109E-3 1/32   Weekend

Modely na únor:

648023  F-4 exhaust nozzles late 1/48  Hasegawa
632007  SD2 cluster bomb 1/32   Eduard

Brassiny na únor:

BIG-ED sady na únor:
BIG3295  Bf 109E-3  1/32 Trumpeter
BIG3296  SPITFIRE Mk.VIII  1/32 Tamiya
BIG4942  F-100C   1/48 Trumpeter
BIG7262  He 111Z   1/72 Hasegawa

B-17G

Těšte se, již v únoru a březnu!

Totální tuning! Fotolepty od Eduardu  
posunou vaši B-17G do jiné kategorie.

1/72
Revell
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ON APPROACH

Fotoleptané doplňky na únor:

32672 AV-8B interior S.A.  
1/32 Trumpeter

32254 AV-8B exterior 
1/32 Trumpeter

48676 Tornado IDS exterior 
1/48 Hobby Boss

73375 F-100F S.A.  
1/72 Trumpeter

73374 DH-100 F.Mk.6 
1/72 Amodel

32678 MiG-23MF Flogger B interior S.A. 
1/32 Trumpeter

48690 Tornado Air brake and flaps  
1/48 Hobby Boss

49542 EF-2000 Two-seater interior S.A.  
1/48 Revell

LEPTY / PE-SETS                               
32254     AV-8B exterior  1/32       Trumpeter

32672     AV-8B interior S.A. 1/32       Trumpeter

32678    MiG-23MF Flogger B interior S.A. 1/32       Trumpeter

32689    MiG-23 Flogger seatbelts 1/32       Trumpeter

32693    AV-8 early formation light     1/32       Trumpeter

36143    Stryker slat bending template    1/35       

36144    Camo netting UK S type Desert    1/35       

36145    Camo netting UK S type Woodland  1/35       

48673    A-7E exterior 1/48       Hobby Boss

48676    Tornado IDS exterior 1/48       Hobby Boss

48679    F-100F exterior   1/48       Trumpeter

48685    F-100F undercarriage    1/48       Trumpeter

48689    Tornado Gr.1 exterior    1/48       Hobby Boss

48690    Tornado Air brake and flaps        1/48       Hobby Boss

48691    Tornado ladder                1/48      Hobby Boss

49526    Tornado Gr.1 interior S.A.  1/48       Hobby Boss

49529    Tornado Gr.1 seatbelts  1/48       Hobby Boss

49542    EF-2000 Two-seater interior S.A. 1/48       Revell

49543    EF-2000 Two-seater seatbelts    1/48       Revell

72511    Ju 188 exterior   1/72       Hasegawa

73019    B-17G seatbelts                1/72       Revell

73360    Static Discharge Wicks    1/72       

73370    Ju 188 interior S.A.           1/72       Hasegawa

73374    DH-100 F.Mk.6   1/72       Amodel

73375    F-100F S.A.         1/72       Trumpeter

73376    B-17G interior S.A.           1/72       Revell

ZOOMY / ZOOMS                           
33073    MiG-23MF Flogger B interior S.A.   1/32       Trumpeter

FE526     Tornado Gr.1 interior S.A.            1/48       Hobby Boss

FE542     EF-2000 Two-seater interior S.A.     1/48       Revell

SS370     Ju 188 interior S.A.           1/72      Hasegawa

SS374     DH-100 F.Mk.6   1/72       Amodel

SS375     F-100F interior S.A.          1/72       Trumpeter

SS376     B-17G interior S.A.           1/72       Revell

BIGY / BIG-ED sets                         
BIG3295     Bf 109E-3  1/32       Trumpeter

BIG3296     SPITFIRE Mk.VIII   1/32       Tamiya

BIG4942     F-100C    1/48       Trumpeter

BIG7262     He 111Z    1/72       Hasegawa
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Sleva ve výši 10% bude od 10. 1. 2011 
do 30. 1. 2011 uplatněna na všechny 
produkty v e-shopu www.eduard.cz.

http://www.eduard.cz

