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ÚVODNÍK
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Pořád se děje něco nového. Resignoval 
papež. V Rusku spadl meteorit. Budoucí 
president Zeman se nechal vyfotit a omladit. 
Já jsem se taky nechal vyfotit, ale moc mi 
to nepomohlo. Skončil Norimberský veletrh 
hraček. Jak je v poslední době zvykem, 
příchozí široce debatovali nad úpadkem 
oboru a klesajícím počtu návštěvníků a slabé 
prezentaci novinek. Mně přišlo, že návštěvníků 
bylo přinejmenším stejně jako loni, možná i víc. 
K prezentaci novinek nemám moc co říct, přišlo 
mi, že novinek je až moc, jak je ostatně poslední 
dobou zvykem. Některé slavné firmy, pravda, 
tajemně mlčí nebo mlží, na to už jsme ale také 
zvyklí. My nemlžíme, naše prezentace byla  
a je naprosto otevřená. Zajímavým fenoménem 
je záplava doporučení, co ještě dalšího 
na dané téma bychom ještě mohli vyrobit. 
Například Spitfira Mk.XI, což je, mezi námi, 
verze, kterou bych považoval za vhodnou 
pro nějakou limitku, ale ne jako téma pro 
diskusi ve chvíli, kdy základní verze modelu 
ještě ani nespatřila světlo světa. Jakoby 
ohlášená novinka přestávala být v okamžiku 
svého ohlášení zajímavou. Pravděpodobně 
se tím přesouvá ze sféry snů do sféry reality. 
Doufám, že náš Spitfire Mk.IX vás přesvědčí, 
že i realita může být stejně zajímavá  
a půvabná jako sny. 

Hmatatelným výsledkem probíhající 
informační kampaně je zatím stále se opakující 
pochybnost o správnosti tvaru podvozkové 
šachty. Ne že by ten tvar skutečně nebyl 
podezřelý. Je. Ale stačí rychlé srovnání  
s fotografiemi a musí být každému jasné,  
že tvar šachty na modelu je správně. Chápu, 
že naše prezentace ukazuje jen část šachty, 
tvar viditelný na povrchu křídla. To je poněkud 
vytrženo z kontextu celé vnitřní struktury 
šachty, která evidentně ovlivňuje optický 
dojem z celé sestavy. Zůstávám optimistou, 
věřím ve zdravý rozum a analytické schopnosti 
modelářské komunity a doufám, že až uvidí 
celý sestavený model, uznají, že právě 
takto postavená sestava šachty je jedním  
z detailů, které tento model posouvají na vrchol 
současné modelářské produkce. Podobné to je 
i s cockpitem, i u něj poněkud mateme prvními 
zveřejněnými obrázky vnitřních boků trupu  
v oblasti pilotního prostoru. Protože je cockpit 
u Spitfira mnohavrstevnou záležitostí, tvoří 
struktura umístěná přímo na vnitřní stěně trupu 
jen jakési pozadí, které bude (po dokončení 
modelu) za celou složitou strukturou vnitřní 
konstrukce trupu poměrně málo viditelné  
a zdánlivě nevýznamné. Ovšem jen zdánlivě, 
neboť jak známo, i pozadí dotváří celkový 
dojem z díla.

Na konci března bude jasno nejen 
se Spitfirem. Bude zvolen nový papež,  
v  Čechách budeme mít na Hradě nového 
presidenta a stanou se zajisté i mnohé jiné 
hrůzy. Četba našeho dnešního infa ani naše 
březnové novinky mezi ně ovšem nepatří. 
Čtvrtkového Spitfira sice ještě nemáme, 
ale stočtyřiačtyřicetinového už ano, což 
by spolu s dalšími novinkami mělo přispět 
k všeobecné pohodě.  Máme k němu totiž 
ještě Bf 110G-4 ve dvaasedmě, čtvrtkového 

Weekenda I-16 typ 24 a jako třešničku na 
dortu F-15C, vydávanou pod krycím jménem 
Fighting Eagle. S třešničkou bych na vašem 
místě neváhal, máte-li rádi třešně, neb se 
poslední dobou prodávají jako housky na 
krámě. A sezóna třešní, jak známo, nikdy 
netrvá dlouho! V jednu chvíli jich je spousta, 
stačí chvilka a všechny jsou fuč. Lightningů už 
zbývá sotva pár, a to v podstatě jen proto, 
že jsme je schovali pro jarní výstavy. S F-15C 
to bude podobné. Na Proseku je ještě jistě 
mít budeme, něco asi schováme i do Mošoně  
a pak už po nich bude veta. Můžete proti 
tomu protestovat, můžete s tím nesouhlasit, ale 
to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. 

Modely samozřejmě nejsou vše, co jsme pro 
vás na březen připravili. Spolu s modelem  
Bf 110G-4 uvádíme na trh i brassinový 
cockpit, který je sám o sobě uměleckým 
dílem. Mezi lepty pak najdete nejen leptanou 
doplňkovou sadu, ale i sadu radarových antén. 
Trend uvádění doplňkových sad současně  
s modelem se setkal s velmi příznivým přijetím 
a my se ho rádi budeme i nadále držet. Také 
pro cizí modely se snažíme vydávat sady co 
nejrychleji, čehož budiž důkazem sady pro 
MiG-21F od Trumpetera. Nepřehlédněte také 
další sadu látkových upínacích pásů ve čtvrtce, 
tentokrát jde o pásy druhoválečné americké 
pásy uváděné pod názvem SEATBELTS USAAF 
FABRIC.

Od 1. března je opět možné vstupovat 
do našeho BFC clubu. Vstupní podmínky jsou 
stejné jako byly v první vlně, stejný je i vstupní 
model, tedy MiG-21MF, známý jako Mrkvoň. 
Neočekáváme, že by se opět zhroutil server, 
přesto jsme se na doporučení našeho providera 
rozhodli pro posílení výkonu serveru. Jistota 
je jistota. Na duben pak pro vás chystáme 
další atraktivní klubový model, kterým je 
čtvrtkový Bf 110C-6. Model bude vycházet 
ze standardní Bf 110C, doplněné resinovými 
konverzními díly a samozřejmě i lepty.  
V červenci pak přijde velmi žádaný Fokker 
Dr.I STRIPDOWN ve dvaasedmdesátině. 

Neočekávejte prostou re-edici starého modelu, 
nový Stripdown je zcela novou konstrukcí, 
přinášející celou řadu vychytávek, výrazně 
usnadňujících stavbu modelu. Model bude mimo 
jiné obsahovat i resinové odlitky motoru a jeho 
instalace a resinové mezikřídelní vzpěry. Kromě 
snadnější stavby to přinese i výrazně lepší 
vzhled modelu. 

V březnu nám naplno začíná výstavní sezóna. 
Slíbil jsem, že budeme v Oslu na IPMS Norska, 
týden na to nás čeká Prosek a na konci března, 
na Velikonoce, Kamikadze cup v Lounech, 
spojený s exkursí do Eduarda. Kamikadze cup, 
kromě klasické modelářské soutěže, jak známo 
obnáší i soutěžní stavbu modelu, na kterou je 
vymezeno 5 hodin čistého času. Nevěřili byste, 
kolik lidí dokáže v daném čase model nejen 
postavit, ale i nabarvit a napatinovat. Letos 
to ostatně nebude tak složité, neboť soutěžním 
modelem je stočtyřiačtyřicetinový Spitfire 
Mk.IXc. Pokud se na některou ze zmíněných 
výstav chystáte, budu se na setkání s Vámi těšit! 

Buď kit!

Vladimír Šulc
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www.eduard.com/cs/bfc

BFC008BFC007

Klubové produkty BFC007  
a BFC008 v prodeji od 10. března 2013.

PŘIJÍMÁME NOVÉ  
ČLENY!

Brassin sada: MiG-21 undercarriage 
w/ BRONZE legs  1/48  Eduard

Fotolepty: MiG-21F-13 ČSLA 
1/48 (Trumpeter)

K danému modelu vycházejí zároveň 
sady na exteriér, podvozek, brassinová 
kola, doplňky pro údržbu a krycí maska 
(březen a duben 2013)

Sada obsahuje bronzové podvozkové 
nohy, podvozkové šachty a kola.

Bunny Fighter Club přináší mnoho výhod a speciálních 
produktů všem modelářům po celém světě. Staňte se čle-
nem tohoto exkluzivního modelářského klubu a užívejte si 
naplno výhod a bonusů Bunny Fighter Clubu.

ČLENSKÉ VÝHODY
- 15% stála klubová sleva
- Unikátní modely a doplňky
- Ještě lepší slevy na výstavách
- Věrnostní program
- Klubové triko
- Volné vstupné na E-day
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MODELY

ProfiPACK 1/72 
Cat.No. 7086

Bf 110G-4

eduard6 INFO Eduard - březen 2013

Bf 110G-4 (noční stíhač) v měřítku 1/72 je 
nový model z naší produkce se zcela novými 
rámečky pokrývajícími odlišnosti verze G-4. 
Součástí modelu je široká nabídka používa-
ných antén radarů a trupové výzbroje.
Obtiskový arch nabízí 4 atraktivní markingy.
Stavebnice obsahuje 8 plastových rámečků, 
jejichž díly příjemně potěší přesností lícování, 
jemným rytím a detaily. Začlenění stavebnice 
do edice ProfiPACK znamená také krycí mas-
ku a barevné fotoleptané doplňky.
Součástí fotoleptané sady je také šablona pro 
přesnou aplikaci antén radaru. 

6./NJG101, Fritzlar, Německo, 1945

Stab II./NJG1, Bad Langensalza, Německo, 1945

Wr.Nr. 110087, 4./NJG3, Kjevik, Norsko, 1945

Hptm. Wilhelm Johnen, 7./NJG6, Neubiberg, Německo, 1945

doporučujeme...
672015  Bf 110G-4 cockpit  1/72  (Brassin,)

672013  Bf 110G wheels  1/72  (Brassin)
73454    Bf 110 ladder color  1/72  (lepty)
72559    Bf 110G-4  1/72  (lepty)

KOUPIT Bf 110G-4  1/72 

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Profipack/Letadla/1-72/Bf-110G-4-1-72.html
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MODELY
LIMITED EDITION 1/48 

Cat.No. 1176
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Limitovaná edice F-15A/C  v měřítku 1/48 vy-
užívá plastikových dílů stavebnice Academy. 
Výraznou přidanou hodnotu modelu dodávají 
vylepšení Eduardu ve formě resinových dílů, fo-
toleptů a obtiskové sady.
Doplňky Eduard Brassin obsažené ve stavebnici 
jsou sedačka pilota, trysky motorů a kola. Další 
detaily jsou řešeny barvenými i nebarvenými fo-
toleptanými doplňky.
Obtiskový arch nabízí čtyři pestré a atraktivní 
markingy na stroje sloužící v USAF. Obtiskový 
arch je designovaný v Eduardu a tištěný v ital-
ském Cartografu.
K dispozici je pouze 1500 stavebnic.

verze -C, s/n 78-0547, Col. Jeff Silver, velitel 137th Fighter Wing, 
Oregon Air National Guard, Kingsley Field, 2012

verze -C-25-MC, s/n 76-0053, Lt.Col. Jack Fry, velitel 53rd TFS, 
základna Bitburg, Německo, 1. polovina 80. let

DOPLŇKY BRASSIN

verze -A, s/n 76-0111, Lt.Col. John Kugler, velitel 318th FIS,  
základna McChord AFB, 2. polovina 80. let

verze -C-24-MC, s/n 79-0032, Col. Lee Alton, velitel 32nd TFS, 
základna Soesterberg, Nizozemí, 2. polovina 80. let

KOUPIT Fighting Eagle 1/48 

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-48/Fighting-Eagle-1-48.html
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MODELY
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SUPER44  1/144 
Cat.No. 4429

Spitfire Mk.IXc
Aktuální přírůstek řady SUPER 44 přináší vy-
dání zcela nového modelu slavného Spitfire 
Mk.IXc v měřítku 1/144, jako Dual Combo 
(dva kompletní modely). 
Uživatelsky příznivé obtisky ve vysoké kvalitě 
zpracování jsou designovány i tištěny v Edu-
ardu.

Spitfire HF Mk.IXc, MJ296, Otto Smik, No. 312 Squadron, 
základna North Weald, konec srpna 1944

Spitfire LF Mk.IXc, MJ586, Sous-Lieutenant Pierre Closterman, 
No. 602 Squadron, letiště Longues sur Mer, 7. červenec 1944

Spitfire LF Mk.IXc, ML135, Jerry Billing, No. 401 Squadron, 
základna Tangmere, 7. červen 1944

Spitfire LF Mk.IXc, ML135, Jerry Billing, No. 401 Squadron, 
Francie, 1. červenec 1944

Spitfire LF Mk.IXc, MJ250, No. 601 Squadron, Itálie, léto 1944

KOUPIT Spitfire Mk.IXc  1/144

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Super44/Letadla/1-144/Spitfire-Mk-IXc-DUAL-COMBO-1-144.html
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MODELY
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Weekend  1/48 
Cat.No. 8468

REEDICE

I-16 Type 24

Weekendová edice přináší úspornou variantu 
modelu Eduardu I-16 Typ 24 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.

I-16 type 24, pilot Boris F. Safonov,  
72.SAP, Severní flotila, 1941

doporučujeme...
fotolepty: I-16 1/48  (49596)  

KOUPIT I-16 Type 24  1/48

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-48/Pacific-Lightnings-1-48.html
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672015 
Bf 110G-4 cockpit 

1/72  Eduard

648095 
GBU-24 bomb  
1/48
Sada obsahuje 2 ks laserově naváděných pum 
GBU-24 Paveway v měřítku 1/48. Součástí 
sady jsou i detailní křidélka bomby a průhled-
ný kryt laserového navádění, odlitý z čirého 
resinu.
Pumy GBU-24 lze zavěsit do pumovnic, nebo 
na podkřídelní závěsníky letounů F-15, F-16, 
F/A-18, Eurofighter, Mirage 2000, F-14 (u US 
Navy), F-111, F-117 a dalších.

Rozsáhlý set obsahující detailní in-
teriér kokpitu Bf 110G-4 v měřít-
ku 1/72. Sestává z podlahy (s re-
liéfem zbraní MG 151) a bočních 
panelů, sedaček, prostoru pilota, 
radiovybavení a prostoru střelce, 
včetně kulometu MG 81Z. 
Důležitou součástí sady je také 
dvojice kanonů MG FF v pozici 
Schräge Musik a interiérové vy-
bavení radaru. Součástí sady jsou 
fotoleptané doplňky.

KOUPIT Bf 110G-4 cockpit  1/72

KOUPIT GBU-24 bomb  1/48 

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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BRASSIN
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672014 
Ju 88 wheels late 

1/72  Revell

Nejčastěji užívaná pozdní varianta 
kol podvozku Ju 88. Sada sestává 
z levého a pravého kola hlavního 
podvozku (pneumatika a disk vcel-
ku) a ostruhového kola s blatníkem. 
Krycí maska a fotoleptané detaily 
jsou součástí sady.

648096 
MG FF gun   
1/48    

648094 
R-27ER / AA-10 Alamo-C  

1/48
Každá ze 4 ks raket typu 
vzduch-vzduch sestává z: 
- těla rakety
- předních křidélek
- středních křidélek
- krytky hlavice
- levého a pravého závěsníku
- barevných fotoleptů
- obtisků s popiskami

Detailní sada široce užívaného ně-
meckého 20 mm kanonu sestává 
ze 2 ks zbraně a 2 ks zásobníků.

BUY  R-27ER / AA-10 Alamo-C    1/48

BUY MG FF gun  1/48

KOUPIT  Ju 88 wheels late  1/72

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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OBTISKY
EDUARDÍ
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Kompletní sada instruktážních popisek pro MiG-21BIS 
v měřítku 1/72 v černém a modrém provedení, spolu s 
dalšími popiskami v červené, bílé a zelené barvě. Rus-
ká varianta. Sada obsahuje 170 prvků popisek ve výše 
uvedených variantních provedeních.

D72003  MiG-21BIS stencils  1/72

KOUPIT  MiG-21BIS stencils 1/72

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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36197 fauna - water animals/fish - colour  (BIG3578)

32325  He 219 undercarriage (BIG3324)

49601  T-28 S.A.  (BIG4981)

49601  T-28 S.A. (BIG4981)

32324  He 219 exterior 1/32  REVELL

BIG3578  FAUNA I.  1/35

BIG4980  A-6E TRAM  1/48 KINETIC

BIG4981  T-28B  1/48  RODEN

eduard 13INFO Eduard - březen 2013

Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně, ovšem  
s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.

32324  He 219 exterior 1/32  REVELL

BIG3578  FAUNA I.  1/35

32324  He 219 exterior 32757  He 219 interior S.A.

JX145  He 219

32755  He 219 seatbelts

36196  fauna - birds colour 36197 fauna - water animals/fish - colour 36198  fauna - small animals - colour

32325  He 219 undercarriage

BIG4980  A-6E TRAM  1/48 KINETIC

BIG4981  T-28B  1/48  RODEN

48732 A-6 wing fold 48730  A-6 electronic equipment 48731  A-6 undercarriage

48733  A-6E TRAM exterior49597 A-6E TRAM interior  S.A.49009  Remove Before Flight

49009  Remove Before Flight

EX351   A-6E 

49601  T-28 S.A.

EX355  T-28B 48740  T-28 surface panels S.A.

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-brezen-2013/
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 VÝBĚR MĚSÍCEFOTOLEPTY
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DB G-4 (1939)  1/35  ICM  (36236)

DB G-4 staff car tire chains   
1/35  ICM  (36250)

Jagdpanzer 38(t) Hetzer  1/35  Academy  (36251)

* CENZUROVÁNO

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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FOTOLEPTY
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Lynx AH.7 interior S.A.  1/48  Airfix (49628)

Lynx AH.7 seatbelts  1/48 Airfix  (49629)

T-28D S.A.  1/48  Roden (49633)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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Z-39 destroyer  1/350  Dragon (53076)

Sea King AEW.2 exterior  1/72  Cyber Hobby (72557)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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Wessex HU.5 exterior  1/72  Italeri (72560)

Wessex HU.5 interior S.A   1/72  Italeri (73458)

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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MODELY
7086      Bf 110G-4              1/72      ProfiPACK
1176      Fighting Eagle             1/48      Limited Edition
8468      I-16 Type 24             1/48      Weekend
4429      Spitfire Mk.IXc  DUAL COMBO            1/144    SUPER44

LEPTY                                
36236     DB G-4 (1939) 1/35       ICM
36250     DB G-4 staff car tire chains 1/35       ICM
36251     Jagdpanzer 38(t) Hetzer 1/35       Academy
48759     Lynx AH.7 exterior 1/48       Airfix
48760     Bf 109E tools and boxes 1/48
 
48768     MiG-21F-13 accessories 1/48       Trumpeter
49060     Seatbelts USAAF FABRIC 1/48       Eduard
49621     MiG-21F-13 S.A. 1/48       Trumpeter
49628     Lynx AH.7 interior S.A. 1/48       Airfix
49629     Lynx AH.7 seatbelts 1/48       Airfix
49630     Bf 109F-4 S.A. 1/48       Zvezda
49633     T-28D S.A. 1/48       Roden
53076     Z-39 destroyer 1/350 1/350     Dragon
53077     Chain bar railings  1/350 1/350     Trumpeter
72552     Sunderland Mk.I surface panels 1/72       Italeri
72557     Sea King AEW.2 exterior 1/72       Cyber Hobby
72558     Sea King HC-4 exterior 1/72       Cyber Hobby
72559     Bf 110G-4 1/72       Eduard
72560     Wessex HU.5 exterior 1/72       Italeri
72561     Bf 110G FuG 220/212 1/72       Eduard
73458     Wessex HU.5 interior S.A 1/72       Italeri
73465     Sea King HC-4 S.A. 1/72       Cyber Hobby
73469     Bf 110C/D  Weekend 1/72       Eduard

ZOOMY
FE621      MiG-21F-13 S.A. 1/48       Trumpeter
FE628      Lynx AH.7 interior S.A. 1/48       Airfix

FE630      Bf 109F-4 S.A. 1/48       Zvezda
FE633      T-28D S.A. 1/48       Roden
SS458      Wessex HU.5 interior S.A. 1/72       Italeri
SS465      Sea King HC-4 interior S.A. 1/72       Cyber Hobby

MASKY
CX348      B-18  1/72 1/72       Special Hobby
CX349      Digby Mk.I  1/72 1/72       Special Hobby
CX353      T-28  1/72 1/72       Sword
CX354      D4Y  1/72 1/72       AZ Models
EX380      Tu-2T  1/48 1/48       Xuntong Model
EX383      T-45  1/48 1/48       Kinetic
EX387      MiG-21F-13  1/48 1/48       Trumpeter
JX148      BAe Hawk 100/128  1/32 1/32       Kinetic
XT206      L 4500 Büssing NAG windows  1/35 1/35       ICM
XT208      Jagdpanzer 38(t) Hetzer wheels  1/35 1/35       Academy
XT209      Simca 5 staff car  1/35 1/35       Tamiya

BIG ED
BIG3324     He 219  1/32 1/32        Revell
BIG3578     FAUNA I.  1/35 1/35
 
BIG4980     A-6E TRAM  1/48 1/48        Kinetic
BIG4981     T-28B  1/48 1/48        Roden

BRASSIN
648094       R-27ER / AA-10 Alamo-C 1/48
 
648095       GBU-24 bomb 1/48
 
648096       MG FF gun 1/48
 
672014       Ju 88 wheels late 1/72 Revell
672015       Bf 110G-4 cockpit 1/72 Eduard

OBTISKY
D72003       MiG-21BIS stencils 1/72 1/72
 

GLOSÁŘ J&T
CO TO 

KUCHTÍŠ?

PALAČINKU!
VŽDYŤ JE ŠIŠATÁ  

JAK ŠACHTA  
V EDUARDÍM  

SPITFIRU!

KOUPIT na e-shop Eduard

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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FE630      Bf 109F-4 S.A. 1/48       Zvezda
FE633      T-28D S.A. 1/48       Roden
SS458      Wessex HU.5 interior S.A. 1/72       Italeri
SS465      Sea King HC-4 interior S.A. 1/72       Cyber Hobby

MASKY
CX348      B-18  1/72 1/72       Special Hobby
CX349      Digby Mk.I  1/72 1/72       Special Hobby
CX353      T-28  1/72 1/72       Sword
CX354      D4Y  1/72 1/72       AZ Models
EX380      Tu-2T  1/48 1/48       Xuntong Model
EX383      T-45  1/48 1/48       Kinetic
EX387      MiG-21F-13  1/48 1/48       Trumpeter
JX148      BAe Hawk 100/128  1/32 1/32       Kinetic
XT206      L 4500 Büssing NAG windows  1/35 1/35       ICM
XT208      Jagdpanzer 38(t) Hetzer wheels  1/35 1/35       Academy
XT209      Simca 5 staff car  1/35 1/35       Tamiya

BIG ED
BIG3324     He 219  1/32 1/32        Revell
BIG3578     FAUNA I.  1/35 1/35
 
BIG4980     A-6E TRAM  1/48 1/48        Kinetic
BIG4981     T-28B  1/48 1/48        Roden

BRASSIN
648094       R-27ER / AA-10 Alamo-C 1/48
 
648095       GBU-24 bomb 1/48
 
648096       MG FF gun 1/48
 
672014       Ju 88 wheels late 1/72 Revell
672015       Bf 110G-4 cockpit 1/72 Eduard

OBTISKY
D72003       MiG-21BIS stencils 1/72 1/72
 

Dipl. Ing. Alfred Staffa (NJG 1) a Jan Bobek

Lt. Fries a Uffz. Staffa  
u Bf 110G-4  
(foto - Archiv Aleš Kaplan)

Uffz. Alfred  
Staffa   
(foto - Archiv  
Aleš Kaplan)

LET KLIDNE DÁL  
NEBO SE NETREFÍM!

 V roce 2005 jsem pro časopis Revi (č. 59) 
publikoval vzpomínky Alfreda Staffy, jenž  
v letech 1942 až 1945 sloužil u noční stíhací 
jednotky II./NJG 1 jako radista a později ra-
darový operátor v osádce Otto H. Frieseho. 
Společně sestřelili 18 britských bombardérů. 
Sami byli několikrát sestřeleni. Na Heinkelu 
He 219 se Staffa celkem třikrát katapultoval 
v boji a Fries dvakrát.   Jednou se jim málem 
stalo osudným denní nasazení pro americkým 
letounům a právě tomuto tématu se věnuje 
článek z Revi. Eduard a redakce časopisu Revi 
se dohodli, že článek vydáme znovu, a tak jej 
dostáváte v mírně upravené podobě, a navíc 
s komentáři od Alfreda Staffy, které mi na-
psal poté, co článek vyšel.

 Řada čtenářů jistě ví, jak nakonec dopadlo 
nasazení německých dvoumotorových stíha-
ček proti americkým čtyřmotorovým bombar-
dérům. Po počátečních úspěších v roce 1943 
se šance osádek německých dvoumotoráků  
v denním boji stále zmenšovaly v závislosti na 
tom, jak rostl počet a dolet amerických do-
provodných stíhaček. Tato neblahá situace 
vyvrcholila v březnu 1944. Tehdy byly osád-
ky dvoumotorových denních i nočních stíhaček  
z denních operací staženy. 

 Právě osádky nočních dvoumotorových sto-
desítek si nedávaly moc šancí proti nepřá-
telským stíhačům. Zvláště střelci měli pocit, že 
proti třem nebo čtyřem párům půlpalcových 



eduard20 INFO Eduard - březen 2013

HISTORIE

eduard20 INFO Eduard - březen 2013

Fw Otto H. Fries  
(foto - Archiv Aleš Kaplan)

Večerní partička karet. Třetí zleva Alfred Staffa (foto - Archiv Aleš Kaplan)

kulometů mnoho nezmohou. Poněkud depre-
sivně sami o sobě říkali, že jsou „SAMO“, ne-
boli „Sandsack mit Ohren“. Tímto se srovná-
vali s dobře známým vlečným rukávem, který 
je tažen za letadlem při cvičných střelbách. 
Nicméně, ne vždy byla německá osádka při 
střetu s doprovodným stíhačem odsouzena  
k zániku. Při troše štěstí to mohlo proběhnout 
třeba tak, jak mi to v dopise z 28. února 
2004 popsal pan Alfred Staffa.1) Vzhledem 
k tomu, že pochází od Hradce Králové, umí 
dodnes velmi dobře česky a následující řád-
ky přetiskujeme jen s drobnými stylistickými  
a gramatickými úpravami:

 „Jedno z našich posledních nasazení ve dne 
bylo současně naším 35. bojovým letem. 14. 
10. 1943, start ve 13 hodin 18 minut2). Ame-
rická letadla byla ve výšce kolem 5 000 metrů. 
Nám bylo nařízeno pozorovat je, ale neútočit. 
Naše letadlo nebylo včas připraveno a tak jsme 
odletěli o 15 minut později než ostatní letadla  
z naší jednotky. Letěli jsme sami na jihovýchod 
ve výšce 3 000 metrů a pozorovali americkou 
peruť. Seděl jsem vzadu u dvojkulometu a ob-
sluhoval jsem radiostanici, díky které jsem udr-
žoval spojení s naším letištěm. Bylo nádherné 
povětří, slunce svítilo a nepřátelská bombar-
dovací letadla se leskla vpravo od nás. Byli 
jsme právě několik kilometrů jihovýchodně od 
města Luik (Liége či Lüttich, Belgie), kde pro-
tiletadlová děla pilně střílela dírky do vzduchu 
(již tam nebyli žádní Američané), když k nám 
ve vzdálenosti kolem 500 metrů zatočily dvě 
jednomotorové stíhačky. Já jsem nejprve myslel, 
že by to mohly být naše Fw 190. Když jsem ale 
viděl šlehat plaménky od nosných ploch, aha, 
řekl jsem si – Thunderbolt. Měly v každé nosné 
ploše kulomety kalibru 12,7 mm. A aniž bych se 
obával, že by mě mohly zasáhnout, začal jsem 
na první stíhačku střílet. 
A můj překvapený pilot křičel: „Was ist los, Lan-
ger3), was ist los?!“
A já, dále střílejíc, jsem mu jenom řekl: „Leť klid-
ně dál, nebo se netrefím.“

 Stíhačka se netrefila a já myslím, že stříle-
la pod nás v domnění, že my poletíme dolů. 
Americký pilot byl patrně velmi udiven, že my 
jsme letěli, jakoby po nás nikdo nestřílel. Ov-
šem, když se k nám přiblížil asi na 100 metrů, 
stáhnul jsem hlavu dolů a střílel naslepo dál.  
A krátce po tom se objevila na naší pravé 
straně asi metr ode mě spodní strana levé nos-
né plochy stíhačky s lesklou americkou hvěz-
dou. Stíhačka nebyla poškozena, my jsme zů-
stali bezvadní. A pak jsem se odvážil kouknout 
po druhé stíhačce. Ale ta již odletěla. Později 
jsem slyšel, že Luik byla největší vzdálenost, 
ze které se tenkrát stíhačky mohly ještě vrátit 
do Anglie. 
 Krátce po tom viděl Fries vedle nás někoho 
na padáku. A tak tvrdil: „Člověče, tys ho se-
střelil!“

Ani mé ujišťování, že stíhačka nebyla poškoze-
na, nemohlo změnit jeho přesvědčení o sestře-
lu. Oznámil rádiem sestřel a zakýval letadlem 
při přeletu letiště. Samozřejmě, že nikde ne-
byla nalezena sestřelená americká stíhačka. 
Jenom jeden Bf 109. A tak velitel jedné letky 
žertoval, že jsem možná sestřelil vlastní maši-
nu. Ten člověk, který seskočil s padákem, byl 
jeden z našich pilotů, jehož palubní střelec byl 
smrtelně zraněn a pilot se právě dostal ven  
z letadla. 
Později mě napadlo, že jeden filozof řekl: „...
kdo nemá strach, nemá rozum.“ A tak jsem si 
uvědomil, že jsem měl jen štěstí bez rozumu. 
V deníku naší jednotky pak bylo zapsáno, 
že jsem se přitom choval „bravourös“. Vidíte,  
co je u jednoho statečnost, je u druhého hlou-
post.“

14. říjen 1943 vešel na americké straně ve 
známost jako „Černý čtvrtek“. Němci úspěšně 
využili mizerného počasí nad Anglií a Kaná-
lem a podnikli proti náletu 833 bojových letů. 
Částečně se soustředili na stíhací doprovod  
a před útokem na bombardéry se snažili po-
čkat, až se jejich ochránci vrátí domů. Američa-
né měli se svými P-47 Thunderbolt velký pro-
blém. Došly jim 108galonové přídavné nádrže 
a museli vzít zavděk 75galonovými. Osádky 
čtyřmotorových Bé-sedmnáctek musely, tak 
jako dříve, finální část letu k cíli absolvovat 
samy bez doprovodu. Stíhači, kteří měli zajistit 
jejich doprovod při návratu, nemohli kvůli mi-
zernému počasí odstartovat. Díky této tragic-
ké situaci se podařilo jednotkám německých 
dvoumotorových stíhaček dosáhnout značných 
úspěchů. Němci honili dezorganizované bom-
bardéry až do pěti hodin odpoledne. V zá-
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Prosklení Bf 110 (ačkoliv na fotografii jde o stroj starší verze) dává tušit,  
jak nechráněni se cítili noční stíhači při denním nasazení  (foto Bundesarchiv).

Bf 110G-4 od NJG 3 při denním nasazení proti USAAF (foto Bundesarchiv).

věru dne se sešlo 44 nároků na vítězství od 
denních i nočních osádek dvoumotoráků včet-
ně onoho Thunderboltu, který Otto Fries hlásil 
rádiem. Další balík sestřelů hlásily jednotky  
s jednomotorovými stíhačkami. Američané 
přišli o 67 Boeingů B-17 a 5 doprovodných 
P-47. Po této akci už bombardéry samy bez 
doprovodu nelétaly. 
 Thunderbolty, které napadly osádku Fries/
Staffa, patřily s největší pravděpodobností  
k slavné Zemkeho 56. Fighter Group, kon-
krétně k její 61. Fighter Squadron. Američa-
né ohlásili ve 13.45 západně od Aachenu 
tři úspěchy proti stodesítkám. Šlo o jediné 
podobné hlášení z toho dne. Navíc to docela 
dobře odpovídá času a oblasti, kde se Fries 
se Staffou pohybovali. 1/Lt Norman E. Brooks 
sestřelil jeden Bf 110 na stroji P-47D-1 (42-
7941, HV-R), pojmenovaném „Slugger“. Let 
další osádky Messerschmittu Bf 110 ukončil 
1/Lt Frank E. McCauley na „Rat Raceru“ P-
-47C-2 RE (41-6271, HV-Z). Maj. James C. 
Stewart na P-47D (42-74650, HV-Q) jednu 
stodesítku poškodil. Cauley dosáhl celkem 5,5 
sestřelu, Stewart 11,5.    
    
 Sestřelenou mašinou z NJG 1, o níž se pan 
Staffa zmiňuje, byl Messerschmitt Bf 110 G-4 
(W.Nr. 6347) „G9 + GR“ a patrně náležel k 
7./NJG 1.  Osádka však patřila k 6. Staffel 
z II./NJG 1, tak jako Staffa s Friesem. Pilot 
Uffz. Robert Koch byl zraněn, ale zachránil 
se na padáku. Zato jeho střelec Uffz. Otto 
Schneider ve stroji zůstal. Ztrátové hlášení 
uvádí, že byli sestřeleni nepřátelskými stíhači 
při denním nasazení 15 kilometrů jihovýchod-
ně od St. Trond. 
 Druhým strojem, který museli noční stíhači 
zcela odepsat, byl Bf 110 G-4 (W.Nr. 720 
248) ze 4./NJG 6. Osádka byla nucena le-
toun opustit ve výšce 200 metrů asi 1 kilome-
tr východně od Maxweiler. Pilot seskočil na 
padáku nezraněn, ale jeho střelci Uffz. Bruno 
Lukeschovi se padák nestačil nalít. Další noční 
stroje se vrátily s poškozeními, jež utržily od 
amerických palubních střelců. Některé nouzo-
vě přistály. Několik ztrát utrpěly i denní stíhací 
útvary s dvoumotorovými stroji. 

 Nyní se dostáváme k tomu, co mi k této udá-
losti pan Staffa napsal později:
1. srpen 2005: „K článku k našemu setkání  
s denní americkou stíhačkou: Nám tenkrát ni-
kdo neřekl, že bombová letadla jsou dopro-
vázena stíhačkami. A když při první střelbě 
stíhačka se držela pod mou střelbou, zapo-
mněl jsem pilotu říci, že má táhnout naše leta-
dlo nahoru. Možná, že bych při střílení shora 
mohl Thunderbolt poškodit. A když stíhačka se 
obrátila dolů vpravo (Abschwung rechts), ne-
řekl jsem pilotu, aby to udělal také a koukal 
(jsem) nejprve po druhé stíhačce, která byla 
již na cestě domů. A pak bylo pozdě. A kromě 
toho byl Fries již přesvědčen, že jsem stíhačku 
sestřelil, přesto, že padák byl daleko napravo 
od nás.“
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8. srpen 2005: „Dnes Vám velmi děkuji za 
Váš dopis a za zaslání REVI číslo 59 s Vaším 
článkem, který je podle mého mínění výbor-
ně psaný. Můj stručný popis našeho setkání  
s americkými stíhačkami je obklopen řadou 
zajímavých dodatků a informací. A to je zají-
mavější než můj popis. Maličké omyly:
SAMO byla přezdívka pro palubního radistu 
jako střelce, ježto byl při útoku zezadu první 
záruba a ochrana pro pilota - pytel s pískem, 
od kterého byly kule určené pro pilota zachy-
ceny.“ 

Alfred Staffa a „Ottokar“ Fries (jak mu Staffa 
říkal podle českého krále Přemysla Otakara 
II.) se setkali při výcviku na území Čech. Jen 
těžko byste našli neobvyklejší noční stíhací 
osádku. Otto Fries studoval na britské ško-
le, holdoval jachtingu a měl ve Velké Británii 
řadu přátel. Pokud ve válce něco nechtěl dě-
lat, tak to bylo válčení proti Britům. Skutečně 
se obával, aby díky němu nepřišel k úhoně 
někdo z jeho britských přátel. Otec Alfreda 
Staffy byl v Československu od roku 1919 
aktivním sociálním demokratem. Jako sudet-
ský Němec sice nesměl být členem této strany, 
ale byl tzv. „pod ochranou Čsl. soc. demokrat. 
strany“. Nakonec zastával vysokou funkci  
v československých železničních odborech  
a díky tomu jej po okupaci Československa 
měli v hledáčku nacisté. Aby se trochu vylep-
šil kádrový profil rodiny, vstoupil Alfred Sta-
ffa do armády. Jeho otec však pokračoval  
v činnosti, která se nacistům moc nelíbila a po 
atentátu na říšského protektora Heydricha 
musel opustit Čechy. K přeložení do zahraničí 
mu pomohli jeho kolegové. Železniční koleje  

Otto H. Fries během pilotního výcviku 
(1940) (foto - Archiv Aleš Kaplan)

Bojová hlášení Thunderboltů  
od 56th Fighter Group, kteří 
se 14. 10. 1943 účastnili 
popisovaného boje se  skupinou 
nočních Bf 110G-4. Lt. Frank E. 
McCauley i Lt. Norman E. Brooks 
nárokovali po jednom Bf 110. 
(dokument – archiv M. Williams)

Zase jednou štěstí! Alfred Staffa s hromadou  
padákového hedvábí… (foto - Archiv Aleš Kaplan)
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i tehdy vedly pomyslně přes hranice národ-
ností a ideologií. Staffova rodina byla po 
válce z Československa vysídlena. Jeden ze 
synů Alfreda Staffy se do bývalé vlasti své-
ho otce vrátil a na Karlově univerzitě studo-
val staročeštinu. Pánové Staffa a Fries se stali 
celoživotními přáteli. Koneckonců, když každé 
pondělí hrajete bridge tak jako oni, a děláte 
to déle než půl století, tak to celoživotní bez-
pochyby je.

Za tento příspěvek letí dík do Berlína celo-
životní osádce Fries & Staffa. Redakce také 
děkuje za spolupráci Jardovi Hradcovi, Aleši 
Kaplanovi a Pavlu Türkovi. 

Poznámky:
1) Další články o osudech Alfreda Staffy  
a Otto Friese najdete v REVI č. 23, 34 a 43.
2) Bf 110 G „G9 + GP“, základna St. Trond, 
přistání ve 14.00
3) Langer, neboli Dlouhán, byla přezdívka, 
kterou A. Staffa dostal díky své tělesné výšce.

Hlášení o jednom  
ze sestřelů osádky  
Fries – Staffa – Deubzer.  
Obětí byl Halifax RAF  
u Höxteru. 14. Leden 1944  
(dokument – archiv Aleš Kaplan)

KOUPIT Bf 110G-4  1/72 

KOUPIT Bf 110G-4 cockpit  1/72 (Brassin) 

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Profipack/Letadla/1-72/Bf-110G-4-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-brezen-2013/
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postavil Martin Nademlejnský

verze -C-24-MC, s/n 79-0032, Col. Lee Alton, 
velitel 32nd TFS, základna Soesterberg, Nizo-
zemí, 2. polovina 80. let

32nd Tactical Fighter Squadron přezbrojila na 
F-15 v roce 1979. Do té doby létala na F-4E 
Phantom. Verzi F-15C dostala v roce 1983.  
Ze základny Soesterberg, která se nachází po-
blíž nizozemského Utrechtu, létala až do září 
1990. Tento stroj byl 13. září prodán Royal 
Saudi Air Force a společně s dalšími jedenácti 
F-15 na Arabský poloostrov. Změna proběhla 
v reakci na invazi iráckých vojsk do Kuvajtu dne  
1. srpna. 
Po ukončení první války v zálivu se 32nd TFS 
vrátila zpět do Soesterbergu a přezbrojila na 
F-15A MSIP. Ovšem již na konci roku 1993 
bylo z americké strany rozhodnuto o uzavření 
základny a zrušení 32nd TFS. Letouny se vrá-
tily do USA a byly zařazeny k 101st FS na 
základnu Otis, Massachusetts.
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KOUPIT Fighting Eagle 1/48 

http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-48/Fighting-Eagle-1-48.html
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POSTAVENO
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P-400, 41th FS, 35th FG, 5th AF,  
Milne Bay, Nová Guinea , podzim 1942Další foto zde.

Postavil Luboš Pavel

P-400

http://modelari.org/viewtopic.php?f=16&t=420
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POSTAVENO
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P-39D-1 s/n 41-38401, Maj. Norman „Coach“ G. Morris, 
CO of 35th FS / 8th FG, Milne Bay, podzim 1942 Další foto zde.

Postavil Jan Kotas

KOUPIT P-39 Airacobra over New Guinea 1/48 

http://modelari.org/viewtopic.php?f=16&t=427
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Limitovana-edice/Letadla/1-48/P-39-Airacobra-over-New-Guinea-DUAL-COMBO-1-48.html
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BIG3324    He 219  1/32   REVELL

BIG3578    FAUNA I.  1/35 

BIG4980    A-6E TRAM  1/48   KINETIC

BIG4981    T-28B  1/48   RODEN

648097  
AIM-54A Phoenix 
1/48 

648098  
Spitfire wheels - 5 spoke 
1/48  Eduard

648099  
Spitfire exhaust stacks fishtail 
1/48   Eduard

648100  
Spitfire Mk.IX cockpit 
1/48   Eduard

648103  
MiG-21F wheels 
1/48  Trumpeter

8281

Spitfire Mk.IXc late version 
1/48  ProfiPACK

84135
F6F-3 
1/48 Weekend

648100

648103

ON APPROACH
duben  2013

MODELY

BIG ED

BRASSIN

648098
648099

648097
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49639      Spitfire Mk.IXc 1/48      Eduard
53081      Bismarck part 2 - front area  1/200 1/200    Trumpeter
53083      Bismarck part 4 - central area  1/200 1/200    Trumpeter
53084      Bismarck part 5 - rear area  1/200 1/200    Trumpeter
53085      Bismarck part 6 - catapult  1/200 1/200    Trumpeter
53088      Kriegsmarine deck crew WWII  1/200 1/200    Trumpeter
73473      EF-2000 single seater 1/72      Hasegawa
73475      Bf 109F S.A. 1/72      Zvezda

ZOOMY
33116      Westland Lynx Mk.88 sonar interior S.A.   1/32      Revell
FE615      EA-18G interior S.A. 1/48      Italeri
FE622      Wessex HU.5 interior S.A. 1/48      Italeri
SS473      EF-2000 single seater 1/72      Hasegawa
SS475      Bf 109F S.A. 1/72      Zvezda

LEPTY
17036      Chain bar railings  1/700 1/700
 
32326      Westland Lynx Mk.88 sonar exterior 1/32      Revell
32759      Westland Lynx Mk.88 sonar interior S.A. 1/32      Revell
32762      Westland Lynx Mk.88 sonar seatbelts 1/32      Revell
36233      Churchill Mk.VI 1/35      AFV Club
36245      Pz.IV Ausf.H 1/35      Italeri
36249      BTR-50PK APC 1/35      Trumpeter
48745      EA-18G exterior 1/48      Italeri
48754      Wessex HU.5 exterior 1/48      Italeri
48765      Spitfire Mk.IXc landing flaps 1/48      Eduard
48766      Spitfire Mk.IX surface panels 1/48      Eduard
48767      MiG-21F-13 exterior 1/48      Trumpeter
48769      MiG-21F-13 undercarriage 1/48      Trumpeter
49615      EA-18G interior S.A. 1/48      Italeri
49622      Wessex HU.5 interior S.A. 1/48      Italeri
49636      EA-18G NACES ejection seat 1/48      Italeri

Wessex HU.5  
1/48 Italeri

32326  Westland Lynx Mk.88 sonar exterior 
1/32  Revell

53081  Bismarck part 2 - front area  
1/200  Trumpeter

53083  Bismarck part 4 - central area  
1/200  Trumpeter

73473  EF-2000 single seater  
1/72  Hasegawa

32759  Westland Lynx Mk.88 sonar interior S.A.  
1/32  Revell

48765  Spitfire Mk.IXc landing flaps 
1/48  Eduard

eduard 29INFO Eduard - březen 2013

ON APPROACH duben 2013

FOTOLEPTY
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ON APPROACH duben 2013

Achtung Spitfire!
Náš nový model Spitfire Mk.IXc late version v 1/48 (vychází 1. dubna 2013) přináší detailně zpracované a tvarově přesné 
plastové díly Eduard v doprovodu pěti atraktivních markingů, barevných fotoleptů, Brassin doplňků a krycí masky… a také  
v doprovodu show, na kterou nezapomenete! Buďte při tom. Achtung Spitfire!

- To nejlepší z technologie „Shake & Glue“ *
- Mysleli jsme na všechno, takže si model můžete postavit, jak budete chtít.             
  Variabilita dílů vnese do vaší stavby absolutní svobodu volby.
- Schopnost vytvořit na vlas přesnou zmenšeninu by chtěl mít každý  
  modelář. Pravda, to ještě neumíme, ale náš Spit je hodně blízko!
- Už žádné další časožrouty – postavte fešáckého Spita za jak dlouho     
  chcete. S Brassiny, lepty, nebo bez? Vaše volba!
- S nanášením obtisků problém mít nebudete…zato s výběrem  
  markingů ano! Brzy vám ho ale pomůžeme vyřešit! (více informací  
  na oficiální Spitfire stránce)

* Nasypte díly a lepidlo do shakeru a důkladně zatřeptejte.

Tento projekt je pro nás jedním z nejdůležitějších, a tak bychom vám  
rádi vydání stavebnice zpestřili. Proto jsme pro vás připravili program,  
v jehož rámci vás budeme 40 dní detailně seznamovat s novým Spitem.  
Na našem Facebooku, blogu a oficiální stránce Spitfire Mk.IXc late version  
se budou dít nevídané věci a my věříme, že si to s námi pořádně užijete! 
(Navštivte www.eduard.com/cs/spitfire pro více informací a bonusy ZDARMA!)

Každý den zveřejňujeme zajímavý/důležitý informační  
„drobek“, takže o stavebnici získáte dokonalou představu.

CO MŮŽETE ČEKAT OD MODELU

ZŮSTAŇTE S NÁMI  
CELÝCH 40 DNÍ  
A O NAŠEM NOVÉM  
SPITFIRU SE DOZVÍTE  
ÚPLNĚ VŠECHNO!

CO MŮŽETE ČEKAT OD NÁS

KAŽDÝ Z PŘÍSPĚVKŮ JE OZNAČOVÁN POŘADOVÝM ČÍSLEM  
– ODPOČÍTÁVÁME OD 40 DO NULY (= DEN VYDÁNÍ). 

www.eduard.com/cs/spitfire
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ON APPROACH duben 2013

BONUSY, SOUTĚŽE, LIVE-CHAT

Do této chvíle jsme uspořádali 3 soutěže o novou stavebnici Spitfiru a rozdali jsme už 6 stavebnic ZDARMA! Zasoutěžíte si 
také? Sledujte náš blog a Facebook, ať vám další soutěž neunikne!

Můžete se také zapojit do několika live-chat seancí s Vladimírem Šulcem (CEO and Project Supervisor), Martinem Ferklem 
(Production Manager) and Ladislavem Jonášem (Spitfire Lead Designer) a zeptat se jich na cokoliv. V době vydání Infa Edu-
ard pro březen 2013 už za sebou máme první live-chat s Vladimírem Šulcem a můžeme říct, že to stálo za to!

Rozdáváme bonusy ZDARMA! Pro všechny fanoušky Eduardu a Spitfiru jsme připravili několik bonusů, které vám zašleme 
rovnou do vaší emailové schránky. Stáhněte si svůj první bonus - Technický výkres Spitfire Mk.IXc late version v PDF a TIF.

Na oficiální stránce Spitfiru je v tuto chvíli více než 10 obrázkových 
galerií, které vysvětlují všechna pro a proti naší nové stavebnice Spitfire 
Mk.IXc late version 1/48 scale kit – prohlédnout si je můžete ZDE.

www.eduard.com/cs/spitfire
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Odjakživa 
jsem mìl moc rád 

zvíøata.

PøIJÏTE SE 
S NIMI POCHLUBIT

na PANTHERSCUP
NA PRAžSKý PROSEK.

?

To snad 
ani ne...

16. 3. 2013

a CO VAšI OSOBNí
OBLíBENCI?

VšE POTøEBNé 
NA WWW.PANTHERSCUP.CZ

Tìšíme se na vás!

nEBO MOJE velká
CHLOUBA, Tiger?

jAK SE VáM LíBí MůJ
Luňák?

pøihoøívá,
ale taky ne.

?

tématem hlavní 
ceny jsou totiž

"ZVíøECí MAZLíèCI". 

 

Prosecký                   milovníkem zvíøat


