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ÚVODNÍK
Vážení přátelé, milí modeláři, vítejte  

u prvního Infa roku 2016. Děkujeme 
vám za přízeň věnovanou naší firmě 
a našim produktům v uplynulém roce  
a věříme, že nám přízeň zachováte  
i roce právě nastalém. Vynasnažíme se 
dát vám k tomu celou řadu důvodů, ať 
už formou nových výrobků nebo akcí, 
které pořádáme nebo podporujeme. 
Pokud jde o akce, rok zahájíme jako tra-
dičně na světové veleakci v Norimber-
ku, účast na domácích výstavách ote-

vřeme na Proseku, poté se vydáme do 
Maďarska do Mošoně. Brno letos nebu-
de, což je škoda, ale musím přiznat, že 
důvody pro dvouletou periodu naprosto 
chápu. V létě tedy pojedeme do Ame-
riky, do Jižní Karolíny, na což se těším 
jako malý kluk. Jsem velkým milovníkem 
americké historie a můj rozpis potenci-
álních cílů na cestě mezi Columbií v Jižní 
Karolíně a Washingtonem D.C., odkud 
poletíme domů, by zabral tak dva měsí-
ce, takže během jara budu škrtat, škrtat  
a škrtat, až zůstane obvyklý dvoutý-
denní itinerář. Nebo třítýdenní, uvidíme. 
Bude-li Plzeň, pojedeme poté do Plzně,  
a pak už nás čeká tradiční vrchol se-
zóny, E-day v butovické garáži. Garáž 
neopustíme, alespoň ne dobrovolně. 
Nejde jen o to, že kritiky nedůstojných 
prostor výrazně ubylo a do Vladislav-
ského sálu nás asi pan president nepustí 
ani kdybychom vyhlásili štědře doto-
vanou kategorii o nejlepší čínský mo-
del, ale zkrátka ta garáž už k nám tak 
nějak patří. Mimo jiné i proto, že velká 
část našeho byznysu, alespoň tady u nás  
v Čechách, tak jako tak vylezla z nějaké 
garáže, a co si budeme povídat, velká 
část ho tam zůstává a nejspíš i zůstane. 
Což nemyslím nijak pejorativně, kdy-
byste se chtěli čertit. Já jsem na naše 
garážové, či v našem případě sklep-
ní, začátky hrdý. Program letošního  
E-daye bude, pokud se podaří spl-
nit všechny cíle, neobyčejně zajímavý  
a pestrý. Především co se hostů týče, 
počítáme se zajímavými hosty s námi 
nějak spojenými. O tom více v části  
o produktech. Krátce po E-dayi se bu-
deme podílet na komorní čtyřiadvaceti-
hodinovce Iron Bunny na Bublavě. Zda 
poté proběhne další ročník November-
festu, nebo zda u této akce přejdeme 

po vzoru ModelBrna na dvouletou pe-
riodu, ještě není rozhodnuto. Rozhodne-
me se v průběhu prvního čtvrtletí tohoto 
roku a vaše názory na tento problém 
jsou více než vítány. Po letošních dob-
rých zkušenostech se hodláme příští rok 
vrátit do Telfordu a, pokud nás bratia 
Slováci opět pozvou, do Bratislavy. 

Pojďme k produktům. Z loňska máme 
ještě několik restů, jak víte. K tomu se 
váže častá otázka či lépe řečeno námit-

ka – proč to tomu Eduardu všechno tak 
dlouho trvá? Odpověď je zdánlivě jed-
noduchá. Protože to Eduard dělá po-
řádně. Za touto jednoduchou odpovědí 
je ovšem mnoho dalších otázek, z nichž 
mně se tou hlavní jeví, co to vlastně je 
to „pořádně“. V čem dnes spočívá kva-
lita modelu? V čistotě výlisku, jemnosti 
detailu, dobrém lícování dílů, přiměřené 
věrnosti předloze? To je asi největší ká-
men úrazu, přijde mi, že čím jsou naše 
modely lepší a propracovanější, jsou  
za chybu považovány stále větší malič-
kosti a nepodstatnosti, které byly ješ-
tě relativně nedávno pod rozlišovací 
schopností kritiky. Na nás to vytváří silný 
tlak, abychom tyto maličkosti řešili. Vi-
dím to naprosto ostře a výrazně u právě 
vznikajících modelů, vesměs čtvrtkových, 
u Fw 190A, Bf 109G a u Tempesta. 
U všech tří jsme si prošli připomínky  
k předchozím modelům, soustředili 
jsme se na kritizované a kritické partie  
a konstrukční časy začínají bobtnat. Už 
dříve byly naše konstrukce, vzhledem 
k řešeným detailům, časově náročné,  

o dalších výrobních krocích nemluvě, 
ale pokud to takto půjde dál, bude to  
z hlediska přípravy projektu čím dál horší  
a samozřejmě dražší. Tím se dostáváme 
na pověstné hroty dilematu. Zákazník 
chce dokonalý model, ale také chce 
co nejlevnější produkt a k tomu ještě 
model, který nemá zbytečně moc dílů  
a jde rychle postavit. Před pár dny jsem 
na toto téma četl pěkný a řekl bych  
i charakteristický příspěvek na Model-
foru. Pisatel naše modely chválil, ale 
jeví se mu složité, jako příklad uváděl 
podvozkovou šachtu u Spitfiru, která se 
sestavuje ze 16 dílů. To je pravda, i mně  
se ta sestava jeví složitá a na stavbu po-
někud únavná. Ale není to tak úplně naše 
volba, těch šestnáct dílů je řešení, které 
vychází z konstrukce předlohy, kdy tu-
nel šachty je charakteristicky šikmý vůči 
osám křídla. Mimochodem, byla kolem 
toho první a asi nejrozsáhlejší interneto-
vá flame ke Spitfiru, trvalo několik dnů 
a desítky příspěvků, než se došlo k zá-
věru, že ta podivnost není Eduardí chy-
ba. Pokud navíc na tomto tvaru chceme 
mít nějaké detaily, které vzhledu této 
partie dávají po sestavení ono kouzlo, 
které nakonec našeho Spitfira postavilo 
do pozice jednoho z nejlépe hodnoce-
ných modelů dneška, tak nezbývá, než 
to řešit takto komplikovaně. Jednodušší 
řešení přinese jednodušší výsledek, roz-
hodněte se, co chcete. My, pochopitel-
ně, hledáme co nejlepší kompromis mezi 
složitostí a jednoduchostí, plným detai-
lem a jeho smysluplným zjednodušením. 
Také nám v tom pomáhá současná kon-
cepce tvorby modelů, kdy základní mo-
del doplňujeme nadstavbou resinových 
a leptaných dílů, které dodávají další 
úroveň provedení detailů pro ty, kdo  
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slepil a i když své mouchy měl, výsledek 
byl více než uspokojivý, ostatně, jako 
obyčejně jsme většinu problémů vychy-
tali ještě před vydáním a něco ještě po 
něm. Ten model mi zkrátka přišel jako 
hodně dobrý, rozhodně posouvající lať-
ku zase o kus dál, a jeho celkové pojetí 
jako dobrý vzor pro další tvorbu v tomto 
měřítku…ale setkal se s takto chladným 
přijetím, v podstatě na něm nezůstal 
chlup čistý. Celkem nedávno se ten-
to model opět dostal na přetřas, když 
se kdosi opřel do Weekendů a tvrdil, 
že ve srovnání s Corsairem od Tamiye 
nabízí nedostatečný poměr cena vý-
kon. Tehdy jsem si slepil dalšího Hellca-
ta paralelně s adorovaným Corsairem 
a upřímně řečeno, Hellcat mi nepřišel 
nijak horší. Vydání Focke-Wulfa tedy 
nakonec přináší jistou satisfakci, mož-
ná až katarzi, a přiznávám, že ne ma-
lou. Hellcat je náhle dáván za příklad 
staré, dobré, nyní nedosažené a snad 
i nedosažitelné kvality, Fw ho sesazuje 
z trůnu krále promarněné šance, i když 
mám pocit, že mezitím už tam byl MiG-
15 a Avie B-534. Jenom mi není jasné, 
proč to muselo trvat čtyři roky. Kdyby 
to bylo jenom u Hellcata, ale ono je to 
tak pokaždé. Jen doba, kterou nový 
model potřebuje k dosažení společen-
ského uznání, je různá. Mimochodem  

i u dnes asi nejadorovanějšího modelu  
z naší produkce, Spitfiru Mk.IX,  to trvalo 
zhruba rok. Vím, že se to nikdy nestane, 
ale velmi bych ocenil, kdyby si oficiální 
kritici dokázali svůj přístup k hodnocení 
modelů trochu srovnat do latě. Kritika 
má svůj smysl, pokud poskytuje nějakou 
relevantní zpětnou vazbu. 

Tak na čem pracujeme. Nejprve staří 
známí. V lednu se představuje a lec-
kde už představila Avie B.534 III. sé-
rie 1/72 ve verzi Profipack. To je sta-
rý známý, to už nikoho nevzruší. Co by 
mohlo, jsou další verze tohoto slavného 
československého dvouplošníku. Máme 
připravené I. a II. sérii a Bk.534, v prů-
běhu 2. pololetí bychom je rádi dostali 
do krabic. Bk.534 je v podstatě nový 
model, s původní Avií sdílí snad jen kola, 
chladič a vrtuli. A kabinku, abych byl 

o to stojí. A jsou ochotni to zaplatit, ov-
šem. Z mého pohledu to funguje, na dru-
hou stranu ani nedoufám, že nebudeme 
narážet na kritiku, která se mnohdy 
chová k novým modelům až hystericky 
kriticky. I to však přináší jistou satisfakci. 
Vezměte si současnou vlnu srovnávání 
špatného Fw 190A-8 se starým dobrým 
Hellcatem, oba v 1/72. Určitě chápete, 
že Hellcat je lepší, to dá rozum. Za ko-
munistů to tady taky bylo lepší, o c&k 
monarchii nemluvě. Dělá mi to radost, 
protože si ještě stále pamatuji, jaká 
byla hodnocení Hellcata v době jeho 
uvedení na trh. Ano, velmi kritická. Po-
dle tehdejších kritik je model až příliš 
jednoduchý, především v oblasti šachet, 
které jsou mělké a nemodelové, podvo-
zek zjednodušený (to je pravda, co by 
taky jeden od tohoto měřítka čekal), rytí 
mělké, nevhodné pro zapuštění olejů, 
nedostatečné částečné nýtování, nedo-
statečné znázornění oddělení pohybli-
vých ploch kormidel a křidélek, umístění 
některých panelů a krytek neodpovídá 
přesně dané verzi, díly mají přesaze-
nou dělící rovinu, motor schematický  
a nedostatečně detailní, totéž cockpit, 
lepty hrozné s rastrem, kabina tlustá. 
Nedostatečně vyřešená variabilita po-
užívaných pneumatik, nedostatečná vý-
zbroj, špatný tvar přídavné nádrže, nej-
horší ze všeho pak tvar čelního prstence 
motorového krytu, typický úsměv vstu-
pů vzduchu na spodku přídě je úplně 
mimo. Špatné pasování některých dílů. 
A obtisky! STRAŠNÉ! Nečitelné popisky,  
a vůbec je to takové neostré, Cartograf 

je lepší, výběr markingů odfláknutý, 
jsou zajímavější stroje. Prostě tragédie, 
další promarněná šance, proti ostatním 
modelům tohoto typu žádný výrazný 
pokrok, na Tamiyu to nemá, a vůbec, 

nejlepší je starý dobrý Frog. Musím při-
znat, že mě přijetí Hellcata a kritika na 
něj tehdy zklamala. Jako obvykle jsem 
si před vydáním modelu pár Hellcatů 
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naprosto přesný. I. a II. série vycháze-
jí se současných modelů III. a IV. série, 
budou mít ale několik změn. Především 
nová křídla, ta původní byla pod kriti-
kou pro příliš výrazné detaily. Připravili 
jsme nový technologický postup, kterým 
se pokusíme tyto detaily zjemnit a do-
stat je na úroveň, na které budou když 
už ne všeobecně, tak alespoň většinově 
akceptované. Už jsem slyšel názor, že 
to je na pendrek, protože to bude jak 
pěst na oko, když budou ve vitríně dva 
modely s různým povrchem. K tomu se 
těžko něco říká, mně to ale přijde tak 
nějak normální. Povrch modelů se léta 
vyvíjí a je zcela běžné, že máte ved-
le sebe dva modely různých výrobců  
s různým provedením povrchu i jiných 
detailů. Skalního modeláře to jistě iri-
tuje, ale věřte mi, normálnímu člověku, 
tedy takovému modelářskému Mudlo-
vi, je to úplně šumák. Jestli mi nevěříte, 
zkuste to na svojí manželce. Avii v lednu 
doprovodí reedice čtvrtkového Bf 108, 
s původním obrázkem, který se kdysi tak 
líbil panu kolegovi Muzikantovi, že si ho 
okopíroval na svůj epoxiďák, a čtyřmi 
novými markingy. Pěknými markingy, 
dlužno dodat. V Limited Edition vychá-
zí Dauntless SBD-5 1/48, ex-Accurate 
Miniatures. Ta má markingy ještě hezčí, 
a to nejhezčí je ovšem ve Weekendu, 
do kterého jsme zařadili starou dobrou 
Air-a-Cutie, P-400 z Nové Guineje. Jo, 
čtete dobře, je to P-400. Tedy momen-
tálně. Bůh ví, kam výzkum pokročí za 
dalších pět let. Ale my jsme připraveni, 
náš vývoj bude držet krok s výzkumem, 
bude-li změna, vydáme to znovu! V této 
souvislosti musím zmínit, že od doby, kdy 

jsem objevil fejetony pana Novotného 
později vydané v knize papuánské po-
lopravdy, mám slabost pro Novou Gui-
neu. 

V únoru vás čekají opět staří známí.  
V Profipacku přijde dvaasedmdesá-
tinový Fw 190A-5, samozřejmě bude 
horší než Hellcat, ale možná se za ty 
tři čtyři roky stane stejně dobrým mo-
delem jako on. Určitě k němu bude 
spousta dalších připomínek, ostatně 
některé A-5 mají boule a jiné ne, je to 
ideální kandidát na kočkopsa, jelikož 

je tu spousta maličkostí, o nichž nikdo 
neví, co s nimi, doufejme tedy, že si to 
Jakub dobře nastuduje. Abychom pře-
dešli diskusím a využili pestrou nabídku 
markingů, máme dvě křídla, čtyřkanó-
nové i dvoukanónové, s rovným plechem 
pod prázdnou kanónovou šachtou. Je 
to trochu komplikace, ale umožňuje  
to zajímavé markingy zajímavých chla-
pů. Upozorňuji, že malinkou bouličku na 
tom rovném plechu u stroje Hermanna 
Grafa neřešíme, a pokud to někdo po-
važuje za zásadní a nepřehlédnutelný 
detail, tak ať si ji tam udělá sám. Mně 
je úplně volná! Druhý model na únor  

je Rockin´ Rhino, což není nikdo jiný než 
F-4J Phantom II, další verze čtvrtkové 
stavebnice od Academy, opět s dekály 
navrženými Furballem, tištěnými Car-
tografem, s obvyklou sestavou leptů, 
Brasinů a masek. Už jsem někde četl, 
že výběr markingů je úplně blbý a na 
nic, což je sice možné, ale mně se líbí. 
Trojici únorových novinek uzavírá Spitfi-
re Mk.XVI Bubbletop v edici Weekend 
1/48. Docela silná sestava, řekl bych, 
když k tomu přidáte i atraktivní lepty a 
resiny, bude to nářez. 

Jsme v březnu, o tom, co v něm vy-

dáme ještě nikdo nic neví, takže teď 
pozor, přicházejí premiérová odhale-
ní. V edici Limited Edition vydáme Dual 
Combo LEGION CONDOR, obsahující 
Bf 109E-1/E-3 a…He 51, ex-Roden. 
Náhledy markingů zveřejníme v distri-
butorském newsletteru v polovině led-
na. Součástí dubnové kolekce je další 
Quattro combo v 1/144, Avie B-534 
pozdějších sérií, což bude IV. série, 
závodní IV. série a  Bk.534. IV. série 
tam bude dvakrát. Třetí do počtu je 
Fw 190A-8 se standardním křídlem ve 
Weekendu 1/72. Tentokrát žádný Pro-
fipack, přesto to není všechno. V průbě-
hu března se představí nová řada pod 
názvem EDUART. Bude postavena na 
obrázcích, přesněji na tiscích přibliž-
ného formátu A2. Umělcem, který tuto 
řadu otevře, bude Koike Shigeo, prv-
ní položka se bude jmenovat RISE OF 
BUBBLETOPS a přinese souboj Spitfiru 
Mk.XVI a Fw 190D-9. Vydáme 1000 
ks, prodej bude výhradně na internetu. 
Během roku se chystáme vydat dal-
ší dvě položky, v jedné budou stroje 
z 1 .světové války, SPAD XIII vs Fok-
ker D.VII, ve druhé roury, MiG-21PFM  
a A-4E/F Skyhawk, jak lze předpoklá-
dat, nad Vietnamem. 

Duben bude jedním z vrcholů roku, 
měsícem znovuvydání Bf 109G-6. 
Změnili jsme na něm kde co, nicméně 
znovu opakuji, že hlavním důvodem 
a zásadním impulsem k přepracování 
modelu byly chybné rozměry a rozpa-
ky modelářské obce, které tento fakt 
vyvolal. Jak jsem napsal, upravili jsme 
i další partie, ty, které byly pod kriti-
kou i ty, které pod kritikou nebyly, ale 
shledali jsme, že je dokážeme udělat 

lépe. Změny jsou to mnohdy malé a ne-
nápadné, přesto nás stály mnoho úsi-
lí. Tento model je opravdu vypiplaný. 
Přijde na trh v novém balení, s novou 
sestavou dílů, markingů, novým obráz-
kem na krabici (hádejte od koho). Staré 
modely za nové měnit nebudeme, nic-
méně pro majitele původního modelu 
chystáme speciální internetovou akci.  
V dubnu budou ještě dva Weekendy, 
F6F-5N Hellcat Nightfighter 1/72 a Fo-
kker D.VII OAW. 

Dostáváme se do května, což už je po-
někud nejistá půda, kde nemusí vše vy-
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jít. To, co nemusí vyjít, je Spitfire Mk.IXc  
1/72. Zatím to vypadá dobře, nicméně 
leccos se může zkomplikovat. Stejné je 
to s další knižní limitkou, MiGem-21MF 
v československých službách. I s touto 
položkou to vypadá nadějně, platí však 
pravidlo, že s ubývajícím časem přibý-
vají problémy. Tak jako tak, oba mode-
ly, jak Spitfire, tak MiG-21MF, stojí za 
péči a čas jim věnovaný. Kniha vypadá 
moc pěkně, obtiskový aršík k této po-
ložce bude patřit k perlám naší historie. 
A co je tedy v květnu jisté? První máj 
a Ni-11 1/48 v edici Weekend. To je 
také nadějné, není-liž pravda? 

Červnová sestava také není úplně 
jistá, hapruje v ní již zmiňovaná Avie 
B.534 I. a II. série v měřítku 1/72. Jinak 
v ní bude další Bf 109G 1/48 v Pro-
fipacku, Saab J-35 1/48 (ex-Hasega-
wa) v Limited Edition a další Fw 190A 
v 1/72 v edici Weekend. Přesné verze 
Bf 109G, Fw 190A a Saabu J-35 zatím 
nejsou určeny, to nastane až v průběhu 
ledna. 

Dostáváme se do druhé poloviny 
roku, což je, jak víte nebo alespoň tu-
šíte, oblast už úplně přikrytá mlhou. 
Rádi bychom vydali co nejvíce novinek, 
kupříkladu Royal Class Spitfiru Mk.IX 
1/72. Dozajista se objeví další verze 
Fw 190A a F 1/72, doufáme i v Bk.534 
1/72, před koncem bychom rádi vi-
děli v krabici SE-5a 1/48 a dá-li bůh  
a bude se nám dařit, první nový čtvrt-
kový Fw 190A. Konstrukce se ovšem 
stále táhne, vázne na dolaďování de-
tailů, takže šance vydat Fw 190 do Vá-
noc tu sice je, ale není zase až tak moc 
velká. Nového Tempesta si pak doza-
jista necháme až na příští rok. V řadě 
Limited Edition nás čekají další dvě 
čtvrtky od Hasegawy, Macchi MC-202 
a Harrier GR.7. Vydáme i další model v 
knižní sub-řadě, tentokrát postavený na  
Mi-24 1/72 (ex-Zvezda), autorem kni-
hy je Jaroslav Špaček, a model i knihu 
chceme představit na E-dayi, samozřej-
mě za účasti autora. Bude i autogrami-
áda, nejen k této knize, ale i k migům 
pana Janouška, a možná přijede i Ko-
ike Shigeo. Nežertuji, jednání o jeho ná-
vštěvě jsou v pokročilém stádiu. 

Předchozí čtyři stránky jsou vesměs  

o modelech, což je logické, jsou nejsle-
dovanější částí naší produkce, z hlediska 
našich prodejů však nemají dominantní 
podíl, ten v souhrnu stále zaujímají do-
plňky, na prvním místě lepty. O doplň-
cích se ovšem v materiálu věnovanému 
výhledu na celý další rok píše těžko, 
neboť jejich plánování neprobíhá s tak 
dlouhodobým výhledem. Lepty a masky 
plánujeme se zhruba tříměsíčním před-
stihem, Brassiny s maximálně šestiměsíč-
ním. Měsíční sestavy doplňkových sad 
reagují na aktuální situaci na trhu, na 
aktivitu jiných firem, pro jejichž modely 
doplňky tvoříme, a také na aktivitu naši, 
protože doplňky na naše vlastní sta-
vebnice jsou stále důležitější částí naší 
produkce. V lednu takto přijdeme s lep-
ty a maskami na novou a krásnou Pe-2 
od Zvezdy (1/48), P-39 od Kittyhawku 
(1/32), Horsu od Bronca (1/35), Shac-
kletona od Airfixu (1/72) a také pro 
Dauntlesse od Eduardu. V únoru nasta-
ne čas pro MiG-23BN od Trumpeteru  
a Ju 88A-5 od ICM (oba 1/48) a Shac-
kletona pro změnu od Revellu (1/72).  
V Brassinech se budeme věnovat ob-

vyklé sestavě maličkostí, kole-
ček a výzbroje, ale také vět-
ším sadám pro MiG-29 1/72 
od Trumpeteru. Na Brassiny 
padají často otázky, zda bu-
deme dělat různé rakety, 
bomby či jinou výzbroj. Gene-
rální odpověď je, že ano, na-
ším cílem je mít co nejrozsáh-
lejší sortiment sad pro moderní 
i historickou výzbroj letadel. 
Kupříkladu nyní pracujeme na 
výzbroji pro Mosquito 1/32 
(Tamiya) a na několika dal-
ších sadách moderních raket. 
V průběhu loňského roku se 
objevilo několik flame ohledně 
chyb na našich sadách, včetně 
poznámek o vysoké chybovosti 
našich sad a naší přetrvávající 
neschopnosti, ba až nezájmu   
s tím něco dělat. To je jen zdá-
ní, během loňského roku jsme 
zavedli řadu změn a kontrol-
ních mechanizmů do výrobního 
procesu a jsem přesvědčen, že 

jejich vliv je již delší dobu vidět. To bo-
hužel neznamená, že budeme naprosto 
bezchybní. Jako každý, kdo něco dělá, 
i my děláme chyby a dělat je budeme. 
To patří k procesu každé tvorby, navíc, 
při stoupajících nárocích, kdy je jako 
chyba označováno i to, co bylo ještě 
nedávno tolerováno, připomíná naše 
snaha pověstný závod zajíce s želvou. 
Přesto to nevzdáváme a věříme, že naši 
snahu oceníte. A při všem hledání chyb 
hlavně nezapomínejte, že slepení ka-
ždé sady, každého modelu, je na vás  
a že stará dobrá pravidla pro úspěš-
nou stavbu modelu stále platí a platit 
budou. Model je vždy polotovar, výsle-
dek je vždy na vás!

Vážení přátelé, přeji vám do nového 
roku 2016 hodně štěstí, klidu, pohody 
a pěkných modelů, nejen od Eduarda. 

Buď kit!

Vladimír Šulc
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Fw 190A-8 trika
Dostupné velikosti:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Zadní strana

šprední strana

KAISER ANTON VIII. PIVNÍ SKLENICEKAISER ANTON VIII. PIVNÍ SKLENICE

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

http://www.eduard.com/store/index.php?cl=search&searchparam=pr0012&lang=2&&listtype=search
http://www.eduard.com/store/index.php?cl=search&searchparam=trr0012&lang=2&&listtype=search&searchparam=trr0012


MODELY 01/2016

1/48,  Kat. č. 8472

P-400  Air A Cutie

  - 2 markingy
  - obtisky Eduard

DOPORUČUJEME:

P-400, flown by Capt. James R. Hillin, 
91st FS / 81st FG, Tunisia, February, 1943

P-400, 36th FS, 8th FG, New Guinea, November, 1943

48872 P-39/400 landing flaps (fotolept)

FE749  P-400 Weekend (fotolept)

648202  P-39 wheels early (Brassin)

648203  P-39 wheels late (Brassin)

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/p-400-air-a-cutie-1-48.html


MODELY 01/2016

KOUPIT na E-shopu Eduard 

B.534.158, Slovak Air Force, 
Piešťany air base, 1939

B.534.158, Flown by kpt. Josef Duda, 
No. 45 Flight, Air Regiment 3,  
Piešťany air base, February, 1938

Luftwaffe, winter, 1939 – 40 B.534,162, No. 32 Flight, Air Regiment 4, 
Pardubice air base, July, 1937

DOPORUČUJEME:
72602 Avia B.534 wires & stretchers (fotolept)

672066 B.534 wheels & spats (Brassin)

672069 B.534 bombs & racks (Brassin)

- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 4 markingy

1/72  kat. č. 70101

Avia B.534 III. série

eduard10 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/avia-b-534-iii-serie-1-72.html


MODELY 01/2016

- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 5 markingů

1/48  kat. č. 8078

Bf 108

KOUPIT na E-shopu Eduard 

Sonderkommando Blaich, Libya 1942

France, May, 1940 Hungary, 1942 -1944

Eastern Front, 1942 – 1943Germany, September, 1939

eduard 11INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/bf-108-1-48.html


MODELY 01/2016

1/48,  Kat. č. 1165

- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Cartograf
- brassin kulomet, kola
- 5 markingů
- výlisky Academy

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/limitovana-edice/sbd-5-dauntless-1-48.html


SBD-5, F/Sgt. C. N. O´Neill a F/Sgt. D. W. Gray,  
25. squadrona RNZAF, Piva, Bougainville, duben, 1944

SBD-5. výr. č. 36817, 4° Flotile de Bombardement de l´Aeronava-
le, západní Francie, 1945

SBD-5, VMSB-331, atol Majuro, Marshallovy ostrovy, jaro 1944

A-24B-DT-1 Banshee, výr. č. 42-54298, 
407. Bombardovací skupina, Amčitka, léto 1944

SDB-5, Maj. Christian C. Lee, velitel VMS-3, 
Panenské ostrovy, jaro, 1944

eduard 13INFO Eduard - leden 2016



Avia B.534 III.serie 1/72
OVERTREES
cat.no. 7103x

Bf 108 1/48
OVERTREES
cat.no. 8054x

Avia B.534 III. série PE-set
cat.no. 70101-LEPT1

Bf 108 PE-set
cat.no. 8078-LEPT1

POUZE 1.-31. 01. 2016

POUZE 1.-31. 01. 2016

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/overtrees/plastikove-modely/bf-108-overtrees-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/overtrees/fotolepty/letadla/bf-108-lept-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/overtrees/avia-b-534-iii-serie-lept-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Avia-B-534-III-serie-OVERTREES-1-72.html


01/2016

632068
Vickers Colt Mk.I WWI gun 

1/32

Brassin sada - 2 kusy kulometů  
Vickers Colt Mk.I WW1 v 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 14 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

648186 
AIM-4D 
1/48

Brassin sada - 4 kusy raket  
AIM-4D v 1/48.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-32/vickers-colt-mk-i-kulomet-1-sv-v-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/aim-4d-1-48.html


BRASSIN 01/2016

648203
P-39 wheels late 
1/48

Brassin sada – pozdní verze kol pro 
P-39 v 1/48 od Eduardu. Sada ob-
sahuje dvě kola hlavního podvozku 
a příďové kolo.

Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ano

648202
P-39 wheels early         
1/48

648207
IRIS-T 

       1/48 

Brassin sada – raná verze kol pro 
P-39 v 1/48 od Eduardu. Sada ob-
sahuje dvě kola hlavního podvozku 
a příďové kolo.

Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- krycí maska: ano
- obtisk: ne
- lept: ano

Brassin sada – 2 kusy raket IRIS-T v 
1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 20 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/p-39-kola-pozdni-verze-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/p-39-kola-rana-verze-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/iris-t-1-48.html


BRASSIN 01/2016

672087
Mk.82 bombs 
1/72

Brassin sada -  6 kusů Mk.82 bomb 
v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 24 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- krycí maska: ne

Brassin sada - kola pro MiG-29 v 
1/72 od Trumpeteru. Sada obsa-
huje dvě příďová kola a dvě kola 
hlavního podvozku.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ano

672059
M117 bombs w/airbrake
1/72 

Brassin sada – 6 kusů M117 brzdě-
ných bomb v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 30 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- krycí maska: ne

672090 
MiG-29 wheels 

1/72 Trumpeter

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mk-82-bomby-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/mig-29-kola-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/m117-bomby-brzdene-1-72.html


BRASSIN 01/2016

E-BUNNYHO DOUPĚ

SIN64821
SPITFIRE Mk. XVI ADVANCED         

1/48 Eduard

BIGSIN kolekce obsahující 3 samostatné Brassin sady a 1   
leptanou sadu pro Spitfire Mk. XVI v 1/48 od Eduardu.

- radiostanice,
- zbraňové šachty,
- motor,
- vztlakové klapky.

Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně, ov-
šem jejich spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.

KOUPIT na E-shopu Eduard 

eduard18 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/big-sin/spitfire-mk-xvi-advanced-1-48.html


SELECTED 10/15

01/2016 VÝBĚR MĚSÍCE

FOTOLEPTY A MASKY

Z-32 destroyer railings  1/350  Dragon  (53152)

Z-32 destroyer  1/350  Dragon  (53151)

eduard 19INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


PE-SETS AND MASKS 10/15FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

HMS X-craft submarine  1/35  Merit  (53153)

eduard20 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/cs/lode-a-ponorky/1-350/hms-queen-elizabeth-1943-cast-5-paluba-%26-delove-veze-1-350.html
http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter  (73541)
MiG-29A Izdeliye 9-12 interior  1/72 Trumpeter  (SS541)

FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter  (CX433) 
Krycí maska

eduard 21INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

P-39Q/N exterior  1/32 KittyHawk  (32381)

P-39Q/N  1/32 KittyHawk  (JX186) 
Krycí maska

eduard22 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


P-39Q/N interior 1/32  KittyHawk  (32853)

FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

eduard 23INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


P-39Q/N landing gear  1/32  KittyHawk  (32382)

P-39Q/N landing flaps  1/32  KittyHawk  (32383)

FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

eduard24 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

A.S. 51 Horsa Glider Mk.I interior 1/35  Bronco Models (32855)

eduard 25INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


FOTOLEPTY A MASKY  01/2016

A.S. 51 Horsa Glider Mk.I landing flaps 1/35  Bronco Models (32384)

A.S. 51 Horsa Glider Mk.I cargo seatbelts 1/35  Bronco Models (32856)

eduard26 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


F4F-4 1/72 Airfix (SS538)

FOTOLEPTY A MASKY 01/2016

F4F-4 1/72 Airfix (49538) December 2015

eduard 27INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


FOTOLEPTY A MASKY  01/2016

Ju 87B-1 1/72 Airfix  (73543+SS543)

eduard28 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


BIG49139 AC-47 GUNSHIP 1/48 Revell

BIG49140 T-38A TALON 1/48 Wolfpack

BIG49141 B-1B 1/48 Revell

BIG72105 SWIFT FR.5 1/72 Airfix

BIG72106 T-2C BUCKEYE 1/72 Wolfpack

BIG49140  T-38A Talon  1/48  Wolfpack

49733 T-38A Talon
EX478 T-38A Talon 
49009 Remove Before Flight

48858 AC-47 Gunship exterior
48859 AC-47 Gunship landing flaps
49736 AC-47 Gunship interior S.A.
EX481 AC-47 Gunship

BIG49139  AC-47 Gunship 1/48  Revell

BIG72105 Swift FR.5  1/72  Airfix

72613 Swift FR.5 landing flaps
73533 Swift FR.5
CX424 Swift FR.5  

BIG72106  T-2C Buckeye  1/72  Wolfpack

73534 T-2C Buckeye
CX423 T-2C Buckeye
73008 Remove Before Flight

BIG49141  B-1B  1/48  Revell

48857 B-1B exterior
49737 B-1B  S.A.
EX480 B-1B  
49009 Remove Before Flight

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

48858 AC-47 Gunship exterior  (BIG49139)

49733 T-38A Talon  (BIG49140)

73534  T-2C Buckeye  (BIG72106)

eduard 29INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


MODELY
1165  SDB-5 Dauntless      1/48   Limited Edition 
8078  Bf 108     1/48   ProfiPack
8472  P-400 Air A Cutie    1/48   Weekend  
70101  Avia B.534 III. série    1/72 ProfiPack

FOTOLEPTY                             
32381  P-39Q/N exterior  1/32 KittyHawk 
32382  P-39Q/N landing gear  1/32 KittyHawk 
32383  P-39Q/N landing flaps  1/32 KittyHawk 
32384  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I landing flaps  1/32 Bronco Models 
32852  P-39Q/N seatbelts  1/32 KittyHawk 
32853  P-39Q/N interior  1/32 KittyHawk
32854  P-39Q/N seatbelts FABRIC  1/32 KittyHawk
32855  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I interior 1/35  1/32 Bronco Models
32856  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I cargo seatbelts 1/35 1/32 Bronco Models
48869  Dauntless upgrade set  1/48 Eduard
48870  Dauntless landing flaps  1/48 Eduard
48871  Pe-2 exterior  1/48 Zvezda
48872  P-39/400 landing flaps  1/48 Eduard
49091  Pe-2 seatbelts SUPERFABRIC  1/48 Zvezda 
49092  Pe-2 seatbelts FABRIC  1/48 Zvezda
49747  Pe-2 interior  1/48 Zvezda 
49748  SPAD XIII  1/48 Revell
53151  Z-32 destroyer 1/350  1/350 Dragon
53152  Z-32 destroyer railings 1/350  1/350 Dragon
53153  HMS X-craft submarine 1/35  1/35 Merit 
72616  Shackleton MR.2 landing flaps  1/72 Airfix 
73541  MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter
73542  Shackleton MR.2  1/72 Airfix
73543  Ju 87B-1  1/72 Airfix
73544  Shackleton MR.2 fuselage interior  1/72 Airfix

ZOOMY 
SS538  F4F-4  1/48 Airfix 
33153  P-39Q/N interior  1/32 KittyHawk 
33154  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I 1/35  1/32 Bronco Models 
FE747  Pe-2 interior  1/48 Zvezda 
SS541  MiG-29A Izdeliye 9-12 interior  1/72 Trumpeter 
SS542  Shackleton MR.2 cockpit interior  1/72 Airfix 
SS543  Ju 87B-1 interior  1/72 Airfix 
FE749  P-400 Weekend  1/48 Eduard

MASKY
CX433  MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter
CX434  Shackleton MR.2  1/72 Airfix
CX435  La-5FN  1/72 KP
CX436  Ju 87B-1  1/72 Airfix
EX488  Pe-2  1/48 Zvezda
JX186  P-39Q/N  1/32 KittyHawk 
JX187  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I 1/35  1/32 Bronco Models

BIGED
BIG49139  AC-47 GUNSHIP  1/48 Revell
BIG49140  T-38A TALON  1/48 Wolfpack
BIG49141  B-1B  1/48 Revell
BIG72105  SWIFT FR.5  1/72 Airfix
BIG72106  T-2C BUCKEYE  1/72 Wolfpack

BRASSIN
632068  Vickers Colt Mk.I WW1 gun  1/32 
648186  AIM-4D  1/48 
648202  P-39 wheels early  1/48 Eduard
648203  P-39 wheels late  1/48 Eduard
648207  IRIS-T  1/48 
672059  M117 bombs w/airbrake  1/72 
672087  Mk.82 bombs  1/72 
672090  MiG-29 wheels  1/72 Trumpeter
 
BIGSIN 
SIN64821  SPITFIRE Mk. XVI ADVANCED    1/48 Eduard

OVERTREES 
7103X  Avia B.534 III.serie  1/72 
8054X  Bf 108  1/48

OVERLEPT 
70101-LEPT1  Avia B.534 III. serie    1/72  Eduard
8078-LEPT1  Bf 108     1/48  Eduard

Leden 2016

KOUPIT na E-shopu Eduard 
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http://www.eduard.com/store/novinky-leden-2016/


HISTORIE

Na počátku pátrání po osudech a podobě Aira-
cobry Capt. Hillina stála fotografie Airacobry v péči 
mechaniků, na niž jsem narazil během listování pu-
blikacemi. Popiska hovořila takto: Airacobra  „Lone 
Star“ Capt. Hillina prochází údržbou pod širým ne-
bem, základna Thelepte ,Tunis, březen 1943.

V té době probíhala v Africe finální fáze bojů  
a vítězství Spojenců nad jednotkami Osy v oblasti 
bylo už jen otázkou času. Svým dílem k tomu přispěly 
i Airacobry. Na jedné straně účinná výzbroj a na dru-
hé straně nedůvěra velení ve schopnosti Airacober 
obstát ve vzdušném boji proti německým letounům 
vedla k tomu, že jednotky vyzbrojené tímto typem 
stíhačky byly v Africe využívány převážně pro bitev-
ní  úkoly. Jednalo se o akce nanejvýš nebezpečné, 
obešly se však více méně bez publicity a ani dnes se 
nich příliš nemluví. Často pozemní personál vyhlížel 
návrat svěřené stíhačky marně, jak tomu bylo také  
v případě letounu pilotovaného Capt. Hillinem.

Osudná akce proběhla 14. února 1943. Dle do-
bových dokumentů popisujících bojovou akci byl 
Capt. James R. Hillin, příslušník 91st FS / 81st FG se-
střelen v plamenech při útoku na postupující německé 
jednotky v oblasti Džabal Goudron. Poznámka hovo-
ří o tom, že pilot padl do zajetí.

Při snaze zjistit více informací ohledně této bojo-
vé ztráty jsem na diskusním fóru věnovanému 81st 
FG narazil na Claye Hillina. Nejednalo se o shodu 
jmen, ale o syna Jamese R. Hillina. Z jeho vyprávění, 
založeném na vzpomínkách otce, pak průběh mise 
ze 14. února 1943 ukázal v celé své syrovosti, jak 
nebezpečné akce piloti podnikali a s jak nečekanými 
situacemi se při službě museli vypořádat.

Toho dne začala poslední ofenzivní akce Afri-
kakorpsu, kterou italské a německé jednotky společ-
ně podnikly během afrického tažení. Síla a rozhod-
nost útoku Spojence, jako už po několikáté, zaskočila 
a stabilizovat frontu se jim povedlo až po několika 
dnech a za cenu značných ztrát na lidech i technice. 
Na podporu zoufale se bránících  pozemních jedno-

Snímek ze základny Thelepte zachycuje údržbu P-400, s níž létal Capt. Jamese R. Hillin. Americká vlajka byla 
nemalována na obou stranách přídě, což dokazuje krycí plech opřený o levé podvozkové kolo. Na dveřích je 
pilotův osobní emblém – mapa Texasu s hlavou tamního typického skotu. Na vrtuli chybí obvyklé logo výrobce. 
Povšimněte si neobvyklého zbarvení kužele i absence podtrupového závěsníku přídavné nádrže, který byl odstra-
něn u všech strojů jednotky.

Krvavy Valentyn kapitana Hillina

František Šrédl
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HISTORIE
tek amerického II. sboru startoval hned v první den 
útoku i Capt. Hillin. Velel jedné z letek 91st FS vysla-
né k útoku proti postupujícím obrněným  jednotkám  
Afrikakorpsu. Draze nabyté zkušenosti získané bě-
hem předchozích bitevních akcí nutily formace Aira-
cober přibližovat se k cíli v co nejnižší možné výšce. 
Protiletadlová palba nepřítele byla natolik účinná, 
že útoky prováděné z větších výšek by byly příliš 
riskantní. Osmičlenná skupina bitevních stíhaček ame-
rického letectva tedy ve vysoké rychlosti kopírovala 
terén a právě v době, kdy se piloti chystali k útoku, 
zasáhla do průběhu akce těžko uvěřitelná náhoda.  
V prostoru mezi postupujícími obrněnci a přilétávají-
cími Airacobrami 91st FS se páslo stádo ovcí. Stup-
ňující se burácení motorů letounů řítících se těsně nad 
zemí vzbudilo poklidně klimbajícího pasáčka, který 
se k vlastní smůle  postavil na nohy právě ve chvíli, 
kdy ho míjel ve své stíhačce Capt. Hillin. Ve zlomku 
vteřiny byla celá příď i kabina Airacobry zalitá krví 
a zbytky těla nebohého pasáčka, rozsekaného vrtu-
lovými listy stroje. James Hillin soustředěný na pilo-
táž a chystající se k útoku na nepřátelskou bojovou 
techniku střet s lidským tělem nečekal a instinktivně 
přitáhl a začal stoupat. Zbytek letky jej následoval, 
čímž Hillin vystavil sebe i své podřízené soustředěné 
palbě německých tanků a obrněných vozidel.

Capt. Hillin havaroval v plamenech zasažen pal-
bou nepřátelských obrněných vozidel. S hořícím 
strojem nouzově přistál jen několik metrů od čela 
nepřátelské formace, na niž se chystal zaútočit.  
Do zajetí padl i Lt. Bedrick G. Wesley, rovněž sestře-
lený přesnou palbou nepřítele, a poškozeno bylo ně-
kolik dalších strojů z formace. Zdá se tedy, že Němci 
vzdušný přepad se štěstím odrazili. Paradoxně se 
tak jedinou obětí bojového střetnutí mohl stát pouze 
pasáček ovcí. 

Capt. Hillin se v zajetí dočkal konce války, zemřel 
v roce 1972.

Neodolal jsem možnosti kontaktovat pana Claye 
Hillina a poslal mu dopis s celou řadou otázek tý-
kajících se bojového nasazení, popřípadě vzhledu 
Airacobry jeho otce. K mému velkému potěšení ode-
psal. Jeho otec o svých válečných zkušenostech jen 
velice nerad mluvil. V dětství Clay ovšem pomáhal 
otci při stavbě makety Airacobry, se kterou za války 
bojoval. Clayy Hildin uvedl: “ I helped my father put 
together a plastic model of his airplane when I was  
a child, and we painted it olive drab with a gray 
belly. It didn‘t have the brown camouflage that the 
British versions had.  It also had a red spinner and 
tips on the propeller“. 

Z pohledu rekonstrukce zbarvení letounu je nej-
zásadnější informací zmínka o červeném zbarvení 
vrtulového kuželu. Původně totiž Airacobry přilétaly 
do Afriky s kužely natřenými barvou Sky. V případě 
Capt. Hillina došlo ke ztrátě stroje poměrně brzy po 
příletu na africké bojiště a nebylo zcela jasné, zda 
již k datu 14. února 1943 došlo k přetření kuželu 
na červeno. Navíc ani fotografie letounu nedávala 
jasnou odpověď, barva kužele se na ní jeví světlejší 
než červená na americké vlajce, ale tmavší než Sky 
na spodku trupu.

Snímek datovaný k 16. 3. 1943 ukazuje jednu z P-400 před přesunem do Afriky. Prvních 41 P-400 z 81st 
FG odstartovalo z britské základny Burtonwood k přeletu dlouhému téměř 2000 km dne 27. prosince 1942. 
Let úspěšně zvládlo pouze 36 stíhaček, když 5 strojů nouzově přistálo v neutrálním Portugalsku, což mimo jiné 
znamenalo i ztrátu velitele celé 81st FG, Lt. Col. H. S. Wadeho. Pod trupem stíhačky je zavěšena přídavná nádrž 
o objemu 150 galonů. Tyto, pro Airacobru atypické nádrže, byly použity pouze pro přelet a jejich instalace vyža-
dovala určité úpravy standardního závěsníku. Zřejmě i z toho důvodu zpočátku operovaly Airacobry v Africe bez 
funkčních podtrupových závěsníků, tedy bez možnosti podvěsit pod trup nádrž nebo pumu.

8472
P-400 Air A Cutie
1/48  Weekend edition

KOUPIT na E-shopu Eduard 

Capt. James R. Hillin  ve stavebnici  8472 :

eduard32 INFO Eduard - leden 2016

http://www.eduard.com/store/cs/letadla-a-vrtulniky/ultimate-sabre-1-48.html


Poklady mého táty

Můj otec jako mladý pilot F-86 v hotovostní místnosti, základna Kimpo, srpen 1955

Můj otec v PT-19, Long Beach, začátek roku 1950

Tabule s vítězstvími 334th Interceptor Squadron

HISTORIE

The Little Jewel. Tak můj otec pojmenoval 
proudový F-86 Sabre.Když jsem se ptala proč 
tolik miloval F-86, odpověděl: „Protože jsem 
cítil, jako bych jen na sobě nosil. Samozřejmě,“ 
dodal, „že jsem měl rád všechna letadla“.

Můj otec vyrostl na ranči. Aby mohl zaplatit 
osm hodin výuky na letounech Piper Cub a Ta-
ylorcraft, choval a nakonec prodal tele. Jeho 
letecké dobrodružství odstartovalo navečer 
25. listopadu 1943. Třináctiletý John Claren-
ce Whistler letěl na letišti Eagletail v Ratonu , 
Nové Mexiko, své první sólo s letounem Tay-
lorcraft BC-12, jednomotorových strojem s vý-
konu 65 k. Let trval 20 minut a skončil úspěšně.

Vstup do vojenské služby

Když začala válka v Koreji, vstoupil do 
New Mexico Air National Guard a započal 
svou aktivní vojenskou službu. New Mexico 
ANG mu přinesla řadu zkušeností a také mož-
nost vstoupit do řad United States Air Force.

Můj otec byl zařazen k 188th Fighter 
Squadron, na základnu Kirtland Air Force 
Base v Novém Mexiku. V květnu 1951 byla 
jeho squadrona  na civilní letiště v Long Beach 
v Kalifornii. Otec zde sloužil jako velitel jed-
notky pozemního personálu a prohlížel, udržo-
val a testoval letouny typů B-26, F-51 a T-6. 
Tyto letouny byly také přesunuty do Koreje. 
B-26 odlétly, P-51 a T-6 pak byly převezeny 
lodní cestou.

North American v té době právě přišel  
s F-86, které byly do Koreje dopraveny na 
palubách letadlových lodí.

Z Kalifornie mého otce národní garda pře-
velela na civilní letiště v městě Yuma v Arizo-
ně, kde se věnoval leteckému a střeleckému 
výcviku, údržbě strojů F-51 a nakonec nastou-
pil do F-86E Maintenance School v Englewoo-
du v Kalifornii.

Na počátku srpna 1953 opustil řady ANG 
a nastoupil v hodnosti Airman do United Sta-
tes Air Force. Brzy poté započal s kadetním 
výcvikem na základně Hondo AFB v Texasu,  
z něhož byl vyřazen v listopadu 1953 v hod-
nosti 2nd Lieutenant USAF. Poté byl převelen 
na základnu Nellis AFB v Nevadě, kde pro-
šel pilotním a střeleckým výcvikem na strojích 
F-86.

O tři měsíce později byl můj otec přeložen 
k 334th Fighter Squadron / 4th Fighter Inter-
ceptor Wing do jihokorejského Kampo, kde 
létal na pozici wingmana. Protože byl čers-
tvě vyškoleným pilotem, doprovázel fotoprů-
zkumné letouny a stroje získávající informace 
o počasí – obvykle šlo o B-29, B-45 a B-50 
– a bránil je, pokud byly napadeny migy. Po 
devíti měsících byly všechny tři squadrony tvo-
řící 4th FIW přesunuty na základny do Japon-

Jo Whistler
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HISTORIE

Můj otec v okamžiku volna u F-86, základna Kimpo, Jižní Korea. 

Postavení protiletadlového dělostřelectva, základna Kimpo, Jižní Korea.

Můj otec jako pilot F-86 během přípravy na let před operační místností, základna Kimpo, Jižní Korea.

ska. Útvar mého otce, 334th Fighter Squad-
ron, létala z Chitose na ostrově Hokkaidó.

Ačkoliv v Koreji nelétal bojové mise, naučil 
se od zkušenějších pilotů mnohé. Na konci ko-
rejského konfliktu byl již velmi dobrým střel-
cem.

Ještě v Koreji se podílel na výzkumu rych-
le vanoucích větrů, které se objevovaly nad 
řekou Jalu. Pokud dostal do tohoto větru, fun-
goval F-86 jako kluzák a mohl zvýšit dolet  
o 100 mil. Této výzkum a jeho závěry byly 
velmi důležité, protože se piloti naučili vypínat 
motory po dosažení dostatečné výšky, svézt 
se ve větru a ušetřit tak palivo pro přistání.

Tak, jak miloval rychlost a výkonnost F-86, 
naučil se můj otec oceňovat verzi F-86D, který 
byl používán piloty letadel pro povětrnostní 
průzkum. Verze D byla o dost pomalejší než 
ostatní F-86.Můj otec s ní nikdy neletěl, ale ce-
nil si radaru, který umožňoval pilotovi „vidět“ 
i v noci.

Na začátku vietnamské války v roce 1958 
byl zařazen k 1738th Ferrying Wing sídlící 
na základně Kelly AFB v Texasu. Následova-
lo přeložení na Langley AFB ve Virgínii, kde 
pod velením leteckého esa z doby 2. světové 
války Dona Blakeslyho zakládal 4440th Air 
Delivery Group.

Otec přelétával F-86E, F a H a další, ze-
jména jednomotorové letouny na základny 
národní gardy a do spřátelených zemí v Ev-
ropě a v Asii.

To bylo v době před zavedením tanková-
ní za letu, takže toto přelétávání znamenalo 
přeskakování severního Atlantiku přes ostro-
vy. Verze F a H měly sloty na křídle pro lepší 
obratnost a byly výkonnější než F-86E. F-86H 
měl také startér, takže nepotřeboval exter-
ní zdroj, což představovalo značnou výhodu, 
když byl letoun dodán na základny bez těch-
to externích zdrojů.

Od poloviny do konce 60. let  sloužil jako 
letecký instruktor, nejdříve na Hickham AFB 
na Havaji, později pak na Myrtle Beach AFB  
v Jižní Karolíně.

Souhrn vojenské služby
Můj otec, veterán korejské a vietnamké 

války, sloužil v United Stataes Air Force jako 
řadový voják, později jako důstojník. Sloužil 
jako velitel pozemního personálu, stíhací pi-
lot, přelétával letouny, pracoval jako letecký 
instruktor. Během vietnamské války odlétal 
většinu z 182 operačních misí s vlajkou U.S.A.
na palubě. Všechny tyto lety zahrnovaly úto-
ky na pozemní cíle a operace blízké letecké 
podpory.

Vyznamenání

HISTORIE
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HISTORIE
Mezi roky 1968 a 1969 Major John Clarnce 

Whister obdržel Bronze Star Medal za záslu-
hy v období od 7. září 1968 do 6. září 1969; 
Air Medal (od druhého do devátého stupně) 
za zásluhy při účasti na vzdušných bojích od 
31. října 1968 do 16. srpna 1969 a Distin-
guished Flying Cross za výjimečné výsledky  
ve vzdušném boji dne 12. prosince 1968.

  
Tak trochu stále létajícím broukem!
V okamžiku ukončení služby u USAF v roce 

1970 měl otec nalétáno více než 10 000 ho-
din. Poté postavil ze součástek od společností 
Bell & Howell, dodaných prostřednictvím UPS, 
experimentální letoun BD-4 a dvakrát s ním 
přelétl napříč celou zemi.

Můj otec udává, že jeho jméno nesl F-86 524519 (FU-519).

Můj otec u F-86, základna Kimpo, Korea, 1954

Sabre F-86F-30-NA  
ve stavebnici 1163:

1163
Ultimate Sabre
1/48  Limited edition
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POSTAVENO

1/48
GLADIATOR

postavil Petr Zatřepálek
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Gladiator Mk.II, L9044, 3. squadrona RAAF, 
základna Maruba, Libye 1941

S tímto strojem zaznamenal F/O Peter St. 
George Bruce Turnbull DFC poškození jednoho 
Fiatu G.50 (při tomto boji se mu zasekly tři ze 
čtyř kulometů). Stroj nesl pestré sedmibarevné 
(Shadow Compensating) schéma, tvořené bar-
vami Dark Earth a Dark Green na horní straně 
horního křídla a vrchní části trupu, Light Earth 
a Light Green na horní straně spodního křídla 
a bočních částech trupu. Spodní plochy byly  
v barvě černé (levá polovina) a bílé (pravá 
polovina). Stroj nesl pod kabinou nápis Sweet 
Sue obklopený hudebními notami. Celkem 
Turnbull ve válce dosáhl 12 ověřených sestřelů, 
čtyř na Hurricanu MK. I a pěti na P-40 Toma-
hawk v Africe a na Blízkém Východě. Po pře-
velení na Novou Guineu k 75. squadroně pak 
na Kittyhawku Mk.I rozšířil své konto o tři Zera.
Zahynul 7. srpna 1942 poté, co při hloubko-
vém útoku zavadil křídlem o palmy a zřítil se.

POSTAVENO
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POSTAVENO
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POSTAVENO

Spitfire HF Mk.IXc, ML171, W/Cdr. Tomáš Vybíral, 312. Sqdn., základna North Weald, září 1944

Spitfire LF Mk.IXc, MJ291, F/O Otto Smik, 310. Sqdn., základna Mendlesham, jaro 1944
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Spitfire LF Mk.IXe, TE527, škpt. Hugo Hrbáček, 
velitel 312. perutě, letiště Praha - Ruzyně,  
13. srpen 1945

Spitfire LF Mk.IXe, TE515, Velitelský roj 2. letecké 
divize, červen 1946 – prosinec 1948

POSTAVENO
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Spitfire Mk.II  
cockpit 

Revell 1/32

postavil Petr Zatřepálek

POSTAVENO
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POSTAVENO
Fw 190A-8, flown by Obstlt. Josef Priller, the CO of JG 26, Rambouillet, France, Summer 1944

Černá 13 byla osobním strojem velitele JG 
26 „Schlageter“, Oberstleutnanta (podplu-
kovníka) Josefa Prillera, nositele rytířského 
kříže s dubovou ratolestí a meči. Válku za-
končil se 101 sestřely, což z něj dělá osmé-
ho nejúspěšnějšího stíhače západní fronty 
(nikdy nebojoval na východní frontě). Jeho 
stroj ve standardním kamuflážním schéma-
tu RLM 74/75/76 nesl pod kabinou osobní 

symbol, kartu s červeným srdcem a nápi-
sem Jutta. Za výfuky byl namalován černý 
„Adlerflügel“ s bílým lemem. Před trupovým 
křížem v místě označení Geschwaderkom-
modora byla patrná nedbale zastříkaná 
písmena SH, pozůstatek Stammkennzeichen 
(továrnou přidělený čtyřmístný volací kód). 
Další dvě písmena za křížem již patrná ne-
byla. S tímto letounem a doprovázen svým 

číslem Heinzem Wodarczykem provedl 
Priller 6. června 1944 jeden z nemnoha 
útoků Luftwaffe na vyloďující se jednotky 
v Normandii. Od 28. ledna 1945, kdy byl 
jmenován inspektorem stíhacích jednotek na 
západní frontě (Inspekteur der Jagdflieger 
West) již bojově nelétal. Vnější křídelní ka-
nony byly demontovány.
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BIG5333  HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - 
PART I. 1/350  Trumpeter
BIG3358  OV-10A/C 1/32 KittyHawk
BIG3359  MOSQUITO Mk.VI 1/32 Tamiya
BIG49142  DO 17Z-10 1/48 ICM
BIG72107  STIRLING Mk.I 1/72 Stirling

632071  MG 14/17 Parabellum WWI gun  1/32 
632073  P-39 wheels late  1/32  KittyHawk  
648231  LAU-3/A  1/48
648233  US 108gal paper tanks  1/48
672058  M117 bombs late  1/72  
672091  MiG-29A exhaust nozzles  1/72  Trumpeter 
672093  MiG-29A ejection seat  1/72  Trumpeter 
672094  MiG-29A Izdelye 9-12 cockpit  1/72  Trumpeter
672095  Fw 190A-8  1/72  Eduard

SIN67207  FW 190A-8  1/72  Eduard

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (únor) 

BRASSIN  (únor) 

BIGSIN  (únor) 

Únor 2016

BIG5333 BIG3359

BIG49142

632071 MG 14/17 Parabellum WWI gun  1/32

eduard 45INFO Eduard - leden 2016



ON APPROACH Únor 2016

672058 M117 bombs late  1/72

648231 LAU-3/A  1/48

648233 US 108gal paper tanks  1/48

672093 MiG-29A ejection seat  1/72672091 MiG-29A exhaust nozzles  1/72

632073 P-39 wheels late  1/32
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ON APPROACH Únor 2016

SIN67207

672095 Fw 190A-8  1/72672094 MiG-29A Izdelye 9-12 cockpit  1/72
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MODELY (Prosinec) 
ON APPROACH

Modely Únor 2016
70116
Fw 190A-5
1/72

1143
Rockin´ Rhino
1/48 Limited edition

FOTOLEPTY (Únor) LEPTY
53154  USS Texas BB-35 pt 1 - AA guns   1/350 Trumpeter
53155  USS Texas BB-35 pt 2 - railings & ladders 1/350 Trumpeter
32857  Seatbelts RFC WW1   1/32 
32858  Seatbelts German WW1   1/32 
36333  Magach 7c   1/35 Academy
48873  MiG-23BN exterior   1/48 Trumpeter
48874  MiG-23BN weapons   1/48 Trumpeter
48875  MiG-23BN F.O.D.   1/48 Trumpeter
48876  Ju 88A-5 exterior   1/48 ICM
48877  Defiant Mk.I landing flaps   1/48 Airfix
49750  Ju 88A-5 interior   1/48 ICM
49751  Ju 88A-5 seatbelts   1/48 ICM
49752  MiG-31BM   1/48 AMK
49753  Defiant Mk.I   1/48 Airfix
49754  MiG-23BN interior   1/48 Trumpeter
72617  Sea King HC.4 exterior   1/72 Airfix
72618  Shackleton AEW.2 landing flaps   1/72 Revell
72619  Fw 190A-5 landing flaps   1/72 Eduard
72620  Fw 190A-5   1/72 Eduard
73545  Sea King HC.4 interior   1/72 Airfix
73547  Shackleton AEW.2   1/72 Revell

 

ZOOMY
FE750  Ju 88A-5  1/48  ICM
FE752  MiG-31BM interior  1/48  AMK
FE753  Defiant Mk.I  1/48  Airfix
FE754  MiG-23BN  1/48  Trumpeter
FE755  Spitfire Mk.XVI  Weekend  1/48  Eduard
SS545  Sea King HC.4  1/72  Airfix
SS547  Shackleton AEW.2  1/72  Revell

OVERTREES
70117X  Fw 190A-5 w/ bulged wings 1/72 Eduard
70116X  Fw 190A-5 w/ smooth wings  1/72 Eduard

OVERLEPT
70116-LEPT1  Fw 190A-5   1/72 Eduard

84141
Spitfire Mk.XVI Bubbletop
1/48  Weekend
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