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ÚVODNÍK
Vážení přátelé, 
doufám, že jste si užili ranního 

mnohonárodního prvomájového prů-
vodu králičích Messerschmittů a jejich 
následovníků. Je to jistá symbolická 
tečka za obnovenou premiérou našeho 
velkého projektu a zároveň příslib věcí 
budoucích, neboť další Bf 109G a F nás 
budou provázet po několik dalších let. 
V tomto roce se dočkáte ještě nejméně 
pěti edicí, včetně Royal Classu Bf 109F. 
Již příští měsíc představíme Bf 109G-5, 
výškovou verzi s přetlakovou kabinou, 
jejíchž dílů jste si zajisté v dubnu na 
představených rámečcích povšimli.  
V srpnu bude následovat klasická 
G-6, na podzim si uděláme odbočku  
k Fridrichům. Na E-day připravujeme F-4 
a na Vánoce pak Royal Class věnovaný 
souhrnně eFkům. Po Novém roce se 
vrátíme spět ke Gustavům verzemi G-2 
a G-4. Postupně dozraje čas také na 
Weekendy a nějakou tou tématickou 
limitku. Suma sumárum, Eduardích 
Gustavů a Fridrichů už se nezbavíte, 
budou tu zřejmě na věky, nebo alespoň 
na dobu dlouhou jako dočasný pobyt 
sovětských vojsk v Československu. 
Časem přijdou ještě dvaasedmdesátiny 
a stočtyřiačtyřicetiny, v konstrukčním 
procesu jsou další verze G-10  
a poválečná československá konverze 
S-199. Množství připravovaných verzí 
bylo také jedním z důvodů, proč jsme se 
rozhodli pro revizi původního projektu. 
Číst při uvedení každé další verze, že 
model je bohužel v měřítku 1:47 by bylo, 
jak jistě uznáte, otravné. Nový G-6 byl 
přijat kritikou vlídně, jak se zdá, nikdo 
ho nepřeměřoval, což svědčí na jedné 
straně o důvěře v nás, na straně druhé 
pak o návratu k normálním poměrům, 
v nichž se nad rozměry modelu nijak 
hluboce nehloubá. Hloubavá kritika se 
samozřejmě vyskytla, někomu se podle 
fotek jeví čumák příliš rovný či hranatý, 
ale s tím nic neuděláme, jednak jsme 
si celkem jisti, že ho máme správně,  
a jednak lidé, kteří vidí jinak, než my, 
tu budou vždycky. Pokud nás nebudou 
ti jinak vidící chtít rovnou vyhodit do 
povětří, tak je to jejich vidění zajímavým 
a vítaným příspěvkem do diskuse. 

Květnové novinky jsou v prodeji 
na www.eduard.cz již od pátku díky 
internetové akci ke Kit Show v Kopřivnici, 
takže už pravděpodobně víte, co vše 
je v květnu nového. A tím pádem také 
víte, že květen patří jinému velkému 
projektu spojenému s naší firmou, MiGu-
21. Vracíme se k pro Čechy a Slováky 
kruciální verzi MF, a to limitkou shrnující 
službu těchto strojů v československém 
a posléze v českém a slovenském 
letectvu. Základem je starý známý  
a stále oblíbený model MiGu-21MF  
v měřítku 1/48, doplněný lepty, maskami 
a resiny, a především knihou, nabitou 
128 stranami informací, fotografií, 
barevných schémat, mnohdy dosud 
nepublikovaných nebo modelářsky 
nezpracovaných. Obtiskové archy 
jsou tři, jsou monumentální a troufnu 

si tvrdit, že nemají obdoby ani v naší 
vlastní tvorbě, ani v tvorbě ostatních 
modelářských firem. Dva hlavní archy  
s výsostnými znaky, emblémy a sériovými 
čísly jsou tištěny Cartografem, třetí aršík 
s popiskami je kompletně včetně tisku 
dílem Eduardu. Graficky a konstrukčně 
zpracoval tyto archy náš spolupracovník 
pan Nožička, který podal vpravdě 
heroický výkon. Jeho dílem jsou také 
barevná schémata, jak ta v návodu, 
tak ta použitá v knize, s jejímž autorem 
panem Janouškem při jejich tvorbě úzce 
spolupracoval. Neobvykle rozsáhlý je 
i aršík masek, které kromě kabinové 
masky, mimochodem nabízející i možnost 
vytvoření těsnění kolem rámu kabiny, 
obsahují i masku pro nástřik některých 
grafických kreací, které jsme nezahrnuli 
do obtiskového aršíku. Nebudu 
zastírat, že jsme to udělali především  
z prostorových důvodů, ale také se nám 
tento postup jevil jako nejvhodnější z 
hlediska uživatelského. Tento model 
vydáváme v počtu 1500 kusů. Podle 
mého názoru je to bez diskuze jeden  
z nejlepších, nejhezčích a nejzajímavěj-
ších vydavatelských počinů, jakého se 
dosud ve své čtvrtstoleté existenci naše 
firma dopustila, a jsem přesvědčen, že 
za čas bude patřit k vyhledávaným 
legendám našeho oboru. Mimochodem, 
kompletní krabice váží 1,5 kg, takže je 
to pravděpodobně i nejtěžší model naší 
historie. Spolu s modelem vydáváme 
všechny náležité Avec, pardon, Over, 
tedy Overtrees, Overlepty, Overmasky. 
Budou k dostání po celý květen a je 
možné, že jejich prodej prodloužíme 
až do vyprodání základní položky. 
Když už jsme u Overtrees, i u Bf 109G 
jsme prodloužili prodej OT na neurčito, 
vzhledem k vydávacímu schématu,  
v němž se prakticky ob měsíc objeví nový 
Gustaf. A v této souvislosti je na místě 
i zmínka o Měsíci našich lesů, který po 
loňské dobré zkušenosti vypukne opět  
v červenci, a během něhož bude k dostání 
většina dosud vydaných Overtrees.  
V kontextu s MiGem-21MF vydáváme 
také BIGSIN, složený ze sovětských 
raket, používaných jako výzbroj MiGů-
21MF. Tento BIGSIN obsahuje 4x raketu 
R-3S a 4x raketu R-60. 

Květnové modely mají výrazně českou 
tvář i díky reedici Avie B.534 III. série 
v měřítku 1/48, kterou vydáváme na 
často opakované přání zákazníků. Je 
pravda, že tento model v naší nabídce 
chybí již delší dobu. Obdobné je to  
s La-7 v měřítku 1/72, v jehož skladbě 
markingů také zachytíme českou stopu. 
La-7 je také prostou reedicí staršího 
modelu, s tím rozdílem, že oproti 
předchozímu vydání Profipacku La-7  
v módu Dual Combo jde tentokrát o 
model v klasickém single provedení. 
Oba výše zmíněné znovu vydané 
modely jsou Profipacky. V nabídce 
ovšem nesmí chybět ani model řady 
Weekend, a tím je tentokrát Nieuport 
Ni-11 v měřítku 1/48, se dvěma 

atraktivními barevnými schématy. 
Věnujte tentokrát zvýšenou pozornost 

Brassinu. Shodou okolností v nabídce 
najdete raketu R-3S i v měřítku 1/72, 
spolu s raketou R-2US ve stejném 
měřítku. Nabídku letecké výzbroje 
doplňuje Kormoran 1 v měřítku 1/48, 
bomby Mk.84 v měřítku 1/32 a ku-
lomet Parabelum MG 14 z 1.světové 
války v měřítku 1/48. Do výzbroje 
patří i kontejner Sniper ATP v 1/48  
a především baterie kulometů pro 
příď dvaatřicetinového Mosquita 
od Tamiyi. Z principu pak do této 
kategorie spadá i sada Bf 109G-6  
Engine a fuselage guns, což už je ovšem 
jiná váhová kategorie, na rozdíl od 
relativně jednoduchých raket je tato 
sada velmi komplexní a patří k tomu 
nejsložitějšímu, co jsme kdy v nějaké 
Brassinové sadě vydali. Na opačném 
pólu pak stojí dřevěná vrtule pro  
Bf 108 v měřítku 1/48, určená pro náš 
model, který bohužel tuto vrtuli v plastu 
nepokrývá. Jednoznačně je doložená 
sice jen pro jeden ze zvolených 
markingů, to ovšem nevadí, neb je 
to marking velmi zajímavý. Kdo stojí 
o pravděpodobně nejhezčí marking 
nedávno vydaného modelu a chce ho 
mít puristicky věrný, má možnost získat 
levný a přesný model, nebo lépe řečeno 
součástku modelu. Lze říci, že i tuto 
položku vydáváme na přání modelářů, 
kteří se pozastavovali nad její absencí 
v únoru vydaném Profipacku Bf 108. 
Vrtule není zadarmo, ale její cena je 
prakticky nejnižší, kterou lze na našich 
produktech najít. Budu s napětím čekat 
na její prodejní výsledky. 

Mám rád inovace, mám rád nové 
nápady, mám rád pokrok. Proto jsem 
právě teď téměř na vrcholu blaha, 
neboť v květnu uvádíme na trh novinku, 
ve které vidím velký potenciál a od 
níž očekávám, že změní naši produkci 
významnou měrou, možná srovnatelnou 
se zavedením barevných leptů na 
přelomu tisíciletí. Po dlouhém vývoji, 
řadě inovací a modernizaci strojového 
parku, a také jistém nátlaku na naše 
technology, jsme se dopracovali  
k sériovému leptání oceli. V květnu vám 
díky tomu s potěšením představujeme 
novou řadu upínacích pásů STEELBELTS. 
Váhám, zda je mám na tomto místě 
nějak rozsáhle popisovat. Než nějaký 
slovní popis, je lepší se na ně podívat, 
a nejlépe si je vyzkoušet. Snad jen pár 
základních faktů. Jsou leptané z oceli 
o tloušťce 0,1 mm. Většina pásu, kromě 
přezek, je zaleptaná do poloviny 
tloušťky materiálu a reálná tloušťka 
této, tedy „hadrové“, části, je 0,04 
mm. Přezky jsou v plném profilu tlusté 
0,1 mm. Tato tloušťka eliminuje podle 
mého názoru nejzásadnější optický 
nedostatek dosud nabízených pásů, ať 
už leptaných, nebo různých papírových, 
provlékacích a jiných, snad jedině  
s výjimkou pásů Superfabric, kterou 
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je tloušťka pásu, způsobující jistou 
nemodelovost v modelu aplikovaného 
pásu. STEELBELTS jsou tenké, úžasně 
snadno tvarovatelné, přitom pružné,  
a v modelu vypadají velice věrohodně. 
Pásy jsme záměrně konstruovali co 
nejjednodušší, abychom usnadnili jejich 
aplikaci a zpřístupnili tento produkt co 
nejširšímu okruhu modelářů. Nevytvářeli 
jsme žádné reliéfy leptanými vrstvami, 
protože bychom přišli jak o tenký 
profil pásu, tak o jeho pružnost  
a tvarovatelnost. Reliéf jsme vytvořili 
poměrně komplikovanou aplikací bar-
vy a k tomu jsme pásy vystínovali. 
Jemné detaily, jako je šití, jsme dotiskli 
tampónem a nutno říct, že tyto detaily 
jsou tak jemné, že nejsou na první 
pohled zcela patrné. Což je, myslím, 
dobře, tyto detaily by měly být více 
tušené, než bijící do očí. V květnu do 
sortimentu uvádíme šest položek, dvojici 
designů v každém z hlavních meřítek, 
1/72, 1/48 a 1/32. Jde o německé 
pásy pro druhoválečné stíhačky a o 
rovněž druhoválečné  americké pásy. 
Zajímavá bude i hodnota versus cena. 
Ve dvaatřicetině sada obsahuje čtyři 
kompletní sady pásů, ve čtvrtce šest  
a osm sad a ve dvaasedmdesátině deset 
kompletních sad pásů. Vyzkoušejte je, 
jsou úžasné. Doufám, že i vy dojdete 
k závěru, že nové STEELBELTS mají 
potenciál v budoucnu nahradit všechny 
stávající typy pásů, a že letošním 
květnem vstupujeme do doby, v níž my 
modeláři budeme mít ocelové pásy! 

STEELBELTS forever! Anglicky mluvící 
populace bohužel přijde o krásnou 
paralelu s námi letci, majícími ocelové 
ptáky :) .

Krom této premiérové novinky 
najdete v nabídce leptů řadu zají-
mavých a opravdu velkých sad, které 
budou bohužel vedle STEELBELTS 
už navždy působit poněkud všedně  
a obyčejně. Jsou to kupříkladu námořní 
lepty pro loď Hermann Marwede, 
nebo pětatřicetinové pro buldozer 
Doobi s ochranným slotovým pancířem. 
Sady pro Hermann Marwede už jsme 
kdysi prodávali, tyto nové jsou oproti 
původním sadám upravené, aby 
odpovídaly úpravám provedeným 
Revellem na mateřském modelu. Celkem 
vzato neočekáváme v tomto případě 
nějaké zázračné prodeje, ale sady jsou 
to působivé a dobře vypadající. Naopak 
Doobi ve své původní podobě patřil 
ve své době k prodejním bestsellerům, 
byť byl spíše takovou divokou kočkou, 
nejprve v prodejních číslech doslova 
řádil, aby se na něho po pár týdnech 
stejně důkladně zapomnělo. Podobné 
je to s lepty pro dvaatřicetinový F-86D 
v 1/48, také nejsou žádný drobeček, 
a také od nich lze pravděpodobně 
očekávat spíše krátkodobý úspěch. 
Tak trochu proti své vůli vydáváme 
lepty na Jak-38 a na Su-11 1/48 od 
Trumpeteru, kteréžto položky jsme 
zařadili do produkce vysloveně na 
přání zákazníků. Hlas lidu, hlas boží,  

a náš zákazník, náš pán, znáte to. Snad 
to dobře dopadne a všechny položky 
na přání publika se v publiku rozplynou 
jako…no, radši bych to moc nerozvíjel, 
že ano. Naopak zcela dobrovolně 
vydáváme lepty pro křižník Mikuma 
od Tamiyi v měřítku 1/350, stejně jako 
pro MiG-29 od Zvezdy v 1/72 a E8N1 
Dave v 1/48 od Hasegawy ani nemluvě. 
Minimálně v posledních dvou případech 
plně souzníme s přáním zákazníků.

Když už jsme u přání zákazníků, množí 
se požadavky na prodej obtiskových 
aršíků ze starých Bf 109G-6 a z Royal 
Classu Bf 109G. Rozhodli jsme se 
proto, že je uvedeme do prodeje jako 
klubové položky BFC. Obě obtiskové 
sady budou pro členy BFC k dostání od 
10. května. Obtisky se budou prodávat 
bez barevného návodu, který bude 
ke stažení na stránce produktu na  
www.eduard.cz. 

Přátelé, přeji vám inspirativní studium 
dnešního Infa. Nezapomeňte při tom, co 
je dnes za den, je První máj, je lásky 
čas, a proto si udělejte chvilku pro své 
drahé polovičky a šup pod břízu nebo 
pod třešeň. Bohatě se vám to vrátí 
na Vánoce v podobě těch pravých 
modelářských dárečků pod stromečkem. 
Už na nich pracujeme! Buď kit!

Vladimír ŠULC
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Dne 19.3.2016 proběhl další, tentokrát již 7. ročník tradiční modelář-
ské soutěže Panthers Cup, pořádané proseckými Panthery. Soutěž patří 
co do velikosti k největším akcím u nás a i letošní ročník podle ohlasů 
nezklamal. V záplavě soutěžních modelů a tématických SIGů plesalo 
každé, i nemodelářské, srdce. Všichni kdo na soutěž zavítali, měli mož-
nost příjemně strávit sobotní den. 
Jako inspiraci pro účast na příštím ročníku přikládáme část výsledkové 
listiny a fota vítězů z kategorií modelářských (prozatím neplnoletých) 
nadějí. 
Za pořadatele všem zúčastněným děkujeme, a na viděnou příští rok!

KPM Prosek Panthers

PANTHERS CUP

Modelář Název modelu
1. místo BŘÍZA Martin Bf-109E
2. místo HORKÝ Petr Me Bf110 C2/C-4
3. místo KAREL Tomáš Messerschmitt Bf-109 G-2

Modelář Název modelu
1. místo BŘÍZA Michal EE Lightning F.6
2. místo ŠÁMALOVÁ Pavlína F4U 1A Corsair
3. místo SCHEFFEL Tomáš Me-262 A1-a/U1

Modelář Název modelu
1. místo BŘÍZA Martin Schwimmwagen Type 166
2. místo MIKA Marek Pz.Kpfw.V Ausf.F "Panther"
3. místo ŠÁMAL Štěpán KUROGANE

Modelář Název modelu
1. místo BŘÍZA Michal Marder III (Sd.Kfz.139 7,62cm Pak36(r) a
2. místo KRÁL Martin M4A2 Sherman Pacific
3. místo CHMELÍK Jiří Maz 543 + SCUD

Modelář Název modelu
1. místo KUBÁTOVÁ Eva Eda
2. místo TRLICA Michal In Deckung!
3. místo KRÁL Martin Weihnachten an der Ostfront

Modelář Název modelu
1. místo FÜRBACHER Adam Ford Mustang
2. místo CHMELA Tomáš Opel Blitzbus
3. místo SVATOŠ Filip Mercedes-Benz SLS AMG

Modelář Název modelu
1. místo BENEŠ Daniel Ztracený Tiger
2. místo MIKA Marek T-44 "Beutepanzer"
3. místo FRANC Matyáš Lom

Modelář Název modelu
1. místo SCHEFFEL Tomáš Operace Cobra
2. místo TRLICA Michal Wenn die Soldaten...
3. místo JELÍNEK Vojtěch Sd.Kfz. 6/2

Výsledková listina dětských a juniorských kategorií

Kategorie F6 - Diorama děti do 15ti let (včetně)

Kategorie F7 - Diorama mládež 16-18 let (včetně)

Kategorie AG - Letadla a vrtulníky děti do 13ti let (včetně)

Kategorie AH - Letadla a vrtulníky mládež 14-18 let (včetně)

Kategorie BA - Bojová technika děti do 13ti let (včetně)

Kategorie BB - Bojová technika mládež 14 - 18 let (včetně)

Kategorie C6 - Figurky děti a mládež do 18ti let (včetně)

Kategorie E7 - Auta, kamióny a motocykly děti a mládež do 18ti let (včetně)
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MODELY 05/2016

1/48,  Kat. č. 8422

Nieuport Ni-11

48318  Seatbelts France WWI (fotolept)

49031  Seatbelts France WWI (fotolept)

FE777  Nieuport Ni-11 Weekend  (fotolept)

EX518  Nieuport Ni-11 Weekend  (maska)

  - 2 markingy
  - obtisky Eduard

DOPORUČUJEME:

Lt. Armand de Turenne, Escadrille N.48, 1916

Sgt. Raoul Lufbery, Escadrille N.124, 1916

Stránka produktu 
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1/48,  Kat. č. 8191

Avia B-534 III. série

Hradec Králové, 1937 Piešťany, 1938

Olomouc, 1939 Piešťany, 1939/1940

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

MODELY 05/2016

Stránka produktu 

eduard 9INFO Eduard - květen 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-iii-serie-%28reedice%29-1-48.html


MODELY 05/2016

La-7
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 8 markingů

1/72  kat. č. 7066
Maj. I. N. Kožedub, 176. IAP, Německo,  
jaro 1945

Neznámá jednotka, SSSR, konec 1945

Pplk. Vasil F. Golubjev, velitel 4. GIAP, jaro 1945

2. GIAP, 2. letka „Mongolsky Arat”, jaro, 1945

Major A. V. Aleljukin, 9. GIAP, Berlínská operace, 1945

Maj. Amet Khan Sultan, 9. GIAP, Německo, 1945

Pplk. S. F. Dolgušin, velitel 156. IAP,  
Kluzov, duben, 1945

Štefan Ocvirk, 2. slp, 1945

Stránka produktu 

eduard10 INFO Eduard - květen 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/la-7-1-72-1.html


MODELY 05/2016

kat. č. 1199

- kniha MF od M. Janouška (128 str.)
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Cartograf/Eduard
- 39 markingů
- brassin UB-16

Stránka produktu 

eduard 11INFO Eduard - květen 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mf-1-48.html


MODELY 05/2016

9. sbolp, 1. letka, Bechyně, červenec 1992

4. zsl, 43. letka, České Budějovice, 1. červen 1996

81. sslt, Sliač ,léto 1992

11. slp, 2. letka, Brno Slatina, červen 1993

4. slp, 1. letka, Pardubice, červen 1989

8. slp, 2. letka, Náměšť nad Oslavou, květen 1990

9. sbolp, 1. letka, Bechyně, září 1993

4. ztl, 43. letka, Čáslav, duben 1999

5. slp, 1. letka, Líně, 1973 až cca 1982

9. sbolp, 1. letka, Bechyně, duben 1993

eduard12 INFO Eduard - květen 2016



MODELY 05/2016

9. sbolp, 1. letka, Bechyně, duben 1993

11. slp, 2. letka, Žatec, podzim 1992

4. zsl, 43. letka, Čáslav, září 1996

5. slp, 1. letka, Líně, jaro 1990

LZO, Líně, květen 1995 až únor 1996

3. sbolp, 2. letka, Malacky, léto 1995

1. slp, 2. nebo 3. letka, Fairford, červenec 1994

1. slp, 2. nebo 3. letka, Sliač, jaro 1995

5. slp, 1. letka, Líně, 1972 až cca 1981

4. slp, 2. letka, Pardubice, 9. květen 1975

eduard 13INFO Eduard - květen 2016



MODELY 05/2016

1. lšp, Přerov - Bochoř, červenec 1993

82. sslt, Mošnov, červen 1991

4. zsl, 42. letka, Čáslav, září 1996

4. ztl, 211. letka, Čáslav, září 2004

5. slp, 1. letka, Líně, 1974 až cca 1983

4. ztl, 211. letka, Čáslav, 12. červenec 2005

4. ztl, 41. letka, Čáslav, říjen 2002

9. sbolp, 2. letka, Bechyně, říjen 1992

3. sbolp, 2. letka, Malacky, 1993

1. slk, 2. letka, Sliač , 2002
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MODELY 05/2016

6. sbolp, 2. letka, Přerov - Bochoř, červenec 1991

11. slp, 2. letka, Žatec, 1991

4. slp, 1. letka, Pardubice, červen 1989

4. zsl, 43. letka, Čáslav, 1996

6. sbolp, 1. letka, Přerov - Bochoř, září 1984

1. slp, 4. letka, Sliač , léto 1993

4. zsl, 41. letka, Čáslav, 1999

6. sbolp, 2. letka, Příbram - Dlouhá lhota, září 1986

31. slk, 4. letka, Sliač, červenec 1997

eduard 15INFO Eduard - květen 2016



MODELY 05/2016

Doporučujeme ke stavebnici MiG-21MF:

648026  MiG-21 wheels  (Brassin)

648027  MiG-21MF/SMT exhaust nozzle  (Brassin)

648064  MiG-21 late airbrakes  (Brassin)

648080  MiG-21 undercarriage legs BRONZE  (Brassin)

648030  MiG-21 seat late  (Brassin)

648036  MiG-21MF interior late  (Brassin)

48702  MiG-21MF exterior (fotolept)

48703  MiG-21MF accessories (fotolept)

48704  MiG-21 ladder (fotolept)

49569  MiG-21MF interior (fotolept)

FE569  MiG-21MF early interior S.A. (fotolept)

49571  MiG-21MF late interior S.A.  (fotolept)

FE571  MiG-21MF late interior S.A. (fotolept)

648026  MiG-21 wheels (Brassin)

648027  MiG-21MF/SMT exhaust nozzle (Brassin)

648030  MiG-21 seat late (Brassin)

648031  MiG-21 seat early (Brassin)

648035  MiG-21MF interior early (Brassin)

648036  MiG-21MF interior late (Brassin)

648049  MiG-21 wheel wells  (Brassin)

648064  MiG-21 late airbrakes  (Brassin)

648080  MiG-21 undercarriage legs BRONZE  (Brassin)

SIN64822  MiG-21MF WEAPONS SET (BIGSIN)
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MiG-21MF 1/48 OVERTREES

La-7 1/72 OVERTREES

cat.no. 1190-LEPT1
MiG-21MF  1/48  PE-set

Overlept

Overlept

Overlept

cat.no. 8191-LEPT1
Avia B-534 III serie  1/48 PE-set

cat.no. 7066-LEPT1
La-7  1/48 PE-set

cat.no.8235X

Avia B-534 III. série 1/48 OVERTREES
cat.no.8191X

cat.no.7060X

POUZE 1.-31. 05. 2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/la-7-lept-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-iii-serie-lept-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-21mf-lept-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/la-7-overtrees-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-iii-serie-overtrees-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-21mf-overtrees-1-48.html


05/2016

632077
Mosquito FB Mk.VI nose guns       

1/32  Tamiya

Brassin sada – příďové kulomety 
s příslušenstvím pro Mosquito FB 
Mk.VI v 1/32 od Tamiyi.
 
Sada obsahuje:
- resin: 29 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

632075 
Mk.84 bombs       
1/32

Brassin sada – 2 kusy bomb Mk.84 
v 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 10 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mosquito-fb-mk-vi-pridove-zbrane-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mk-84-bomby-1-32.html


648242
MG 14 Parabellum WWI gun                       
1/48 

Brassin sada – radiostanice pro  
Bf 109G-6 v 1/48 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

BRASSIN 05/2016

Postaveno - na straně 46

Postaveno - na straně 46648249
AS.34 Kormoran 1                       
1/48

Brassin sada – 2 kusy řízených střel 
AS.34 Kormoran 1 se závěsníky 
 v 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 22 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

648250
Bf 109G-6 engine & fuselage guns  

       1/48  Eduard 

Brassin sada – motor se zbraňovou 
zástavbou pro Bf 109G-6 1/48 pro 
stavebnici od Eduardu.

Sada obsahuje:
- resin: 54 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mg-14-parabellum-kulomet-1-sv-v-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/as-34-kormoran-1-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-motor-%26-trupove-zbrane-1-48.html


BRASSIN 05/2016

Postaveno - na straně 46

Postaveno - na straně 46

648256
Bf 108 wooden propeller            
1/48  Eduard

Brassin sada – vrtule pro Bf 108  
v 1/48 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ano
- lept: ne
- krycí maska: ne

Brassin sada – 4 kusy raket  
R-3S / AA-2 Atoll-A se závěsníky 
v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

648252
Sniper ATP
1/48

Brassin sada – zaměřovací kontejner  
Sniper ATP v 1/48.
 
Sada obsahuje:
- resin: 7 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

672104 
R-3S / AA-2 Atoll-A    

1/72

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/r-3s-aa-2-atoll-a-1-72.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-108-drevena-vrtule-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/sniper-atp-1-48.html


672105
RS-2US / AA-1 Alkali         
1/72

Brassin sada – 4 kusy raket RS-2US 
/ AA-1 Alkali se dvěma druhy  
závěsníků v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 16 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

Stránka produktu 

BRASSIN 05/2016

Postaveno - na straně 46

E-BUNNYHO DOUPĚ
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/rs-2us-aa-1-alkali-1-72.html


BRASSIN 05/2016

BIGSIN kolekce obsahující 2 samostatné Brassin sady pro 
MiG-21MF v 1/48.

- rakety R-60 / AA-8 Aphid,

- rakety R-3S / AA-2 Atoll-A.

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

Stránka produktu 

SIN64822
MiG-21MF WEAPONS SET           
1/48 Eduard
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-21mf-zbranovy-set-1-48.html


VÝBĚR 05/2016
FOTOLEPTY A MASKY

IJN Mikuma railings 1/350  Tamiya (53166)

IJN Mikuma superstructure 1/350  Tamiya (53167)
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http://www.eduard.com/store/novinky-kveten-2016/


FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

DGzRS H. Marwede (2015 edition)  heliport 1/72  Revell (53164)
  DGzRS H. Marwede (2015 edition) 1/72  Revell (53163)
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FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

F-15I exterior 1/48  Great Wall Hobby (48888) F-15I interior 1/48  Great Wall Hobby (49772)

32869  F-104G electronic equipment 1/32  Italeri (32869)

eduard 25INFO Eduard - květen 2016

http://www.eduard.com/store/novinky-kveten-2016/
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-104g-elektronicke-vybaveni-1-32.html


PE-SETS AND MASKS 10/15FOTOLEPTY A MASKY 05/2016FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

D9R Doobi w/ armor slats - interior  1/36 Meng  (36335)
D9R Doobi w/ armor slats - exterior  1/36 Meng  (36336)

D9R Doobi w/ armor slats - cooling slats  1/36 Meng  (36337)
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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-kveten-2016/


FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

Yak-38 exterior  1/48 Hobby Boss  (48889)
Yak-38 interior  1/48 Hobby Boss  (49773)

Yak-38  1/48 Hobby Boss  (EX517)
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FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

E8N1 Dave  1/48 Hasegawa (49771)
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/e8n1-dave-1-48-1.html


Su-11  1/48 Trumpeter  (49775)

FOTOLEPTY A MASKY 05/2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/su-11-1-48.html


FOTOLEPTY A MASKY 05/2016

MiG-29 Izdelye 9-13  1/72  Zvezda  (73555)
MiG-29 Izdelye 9-13 interior  1/72  Zvezda  (SS555)
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BIG3362  P-39Q/N PART II.  1/32  KittyHawk

BIG49147  MiG-23BN  1/48  Trumpeter

BIG49148  DEFIANT Mk.I  1/48  Airfix

BIG49149  Ju 88A-5  1/48  ICM

BIG72109  SHACKLETON MR.2  1/72  Airfix

BIG49147  MiG-23BN  1/48  Trumpeter

48873 MiG-23BN exterior
48874 MiG-23BN weapons
48875 MiG-23BN F.O.D.
49754 MiG-23BN interior
EX492 MiG-23BN  1/48

32381 P-39Q/N exterior
32383 P-39Q/N landing flaps
JX186 P-39Q/N  1/32

BIG3362  P-39Q/N PART II.  1/32  KittyHawk

BIG72109  SHACKLETON MR.2  1/72  Airfix

72616 Shackleton MR.2 landing flaps
73542 Shackleton MR.2
73544 Shackleton MR.2 fuselage interior
CX434 Shackleton MR.2  1/72

BIG49148  DEFIANT Mk.I  1/48  Airfix

BIG49149  Ju 88A-5  1/48  ICM

48877 Defiant Mk.I landing flaps
49753 Defiant Mk.I
EX490 Defiant Mk.I  1/48

48876 Ju 88A-5 exterior
49750 Ju 88A-5 interior
49751 Ju 88A-5 seatbelts
EX491 Ju 88A-5  1/48

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

48879  Ju 88A-5   (BIG49149)

32381  P-39Q/N interior  (BIG3361)

73542  SHACKLETON MR.2  (BIG72109)
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http://www.eduard.com/store/novinky-duben-2016/
http://www.eduard.com/store/novinky-kveten-2016/


MODELY
8422   Nieuport Ni-11     1/48   Weekend edition
8191   Avia B-534 III. série    1/48  ProfiPACK
7066   La-7    1/72   ProfiPACK
1199   MF     1/48 Limited edition
 
FOTOLEPTY                             
53163 DGzRS H. Marwede (2015 edition)     1/72   Revell
53164   DGzRS H. Marwede (2015 edition)  heliport  1/72 Revell
53167   IJN  Mikuma railings     1/350   Tamiya
53168   IJN  Mikuma superstructure     1/350   Tamiya
32865   Luftwaffe instruments     1/32
32866   WWI instruments     1/32
32867   Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL    1/32
32868   Seatbelts USAAF WWII STEEL     1/32
32389   F-86K exterior     1/32   KittyHawk
32869   F-104G electronic equipment     1/32   Italeri
32870   F-86K ejection seat     1/32   KittyHawk
32871   F-86K interior     1/32  KittyHawk
36335   D9R Doobi w/ armor slats - interior     1/36   Meng
36336   D9R Doobi w/ armor slats - exterior    1/36    Meng
36337   D9R Doobi w/ armor slats - cooling slats    1/36    Meng
48888   F-15I exterior     1/48   Great Wall Hobby
48889   Yak-38 exterior     1/48    Hobby Boss
49095   Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL    1/48
49096   Seatbelts USAAF WWII STEEL     1/48
49771   E8N1 Dave     1/48  Hasegawa
49772   F-15I     1/48   Great Wall Hobby
49773   Yak-38 interior     1/48   Hobby Boss
49774   F-4J interior 1975 modification    1/48   Academy
49775  Su-11     1/48   Trumpeter
73034   Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL    1/72
73035   Seatbelts USAAF WWII STEEL     1/72
73555   MiG-29 Izdelye 9-13     1/72 Zvezda
ZOOMY 
33158   F-86K  interior       1/32 KittyHawk
FE772 F-15I  interior     1/48 Great Wall Hobby
FE773   Yak-38  interior      1/48 Hobby Boss
FE774   F-4J interior 1975 modification       1/48 Academy
FE775   Su-11 interior      1/48   Trumpeter
FE777   Nieuport Ni-11 Weekend       1/48 Eduard
SS555   MiG-29 Izdelye 9-13 interior       1/72  Zvezda

MASKY 
JX191   F-86K     1/32   KittyHawk
EX514   E8N1 Dave     1/48   Hasegawa
EX515   Su-11     1/48   Trumpeter
EX516   F-15I     1/48   Great Wall Hobby
EX517   Yak-38     1/48   Hobby Boss
EX518   Nieuport Ni-11     1/48   Eduard
CX445  Fokker E.II Eindecker     1/72   Airfix
CX446   RAF BE.2c Nightfighter     1/72   Airfix
CX447   MiG-29 Izdelye 9-13     1/72   Zvezda
CX448  Blenheim Mk.IF     1/72   Airfix

BIGED
BIG3362   P-39Q/N PART II.     1/32   KittyHawk
BIG49147   MiG-23BN     1/48   Trumpeter
BIG49148   DEFIANT Mk.I     1/48   Airfix
BIG49149   Ju 88A-5     1/48   ICM
BIG72109   SHACKLETON MR.2     1/72   Airfix

BRASSIN
632075   Mk.84 bombs     1/32
632077   Mosquito FB Mk.VI nose guns     1/32   Tamiya
648242   MG 14 Parabellum WWI gun     1/48
648249   AS.34 Kormoran 1     1/48
648250  Bf 109G-6 engine & fuselage guns     1/48   Eduard
648252   Sniper ATP     1/48
648256   Bf 108 wooden propeller     1/48   Eduard
672104   R-3S / AA-2 Atoll-A     1/72
672105   RS-2US / AA-1 Alkali     1/72
BIGSIN
SIN64822   MiG-21MF Weapons set     1/48   Eduard
 
OVERTREES 
8235X MiG-21MF   1/48   Eduard
7060X La-7   1/48  Eduard
8191X Avia B-534 III. série   1/48   Eduard

OVERLEPT 
1199-LEPT1  MiG-21MF     1/48 Eduard
7066-LEPT1  La-7    1/48 Eduard
8191-LEPT1  Avia B-534 III. série     1/48  Eduard

Květen 2016

Seznam novinek
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Pomalu se uvolňující politické ovzduší léta roku 1989 spolu s rušením pardubického 4. slp daly možnost vzniknout něčemu 
zcela nevídanému. Dvě více či méně oděná děvčata ozdobila přídě MiGů-21M. Ještě větší zlobu než samotné kresby vz-
budily nápisy „Pardubice“ a „4. slp“, protože název i umístění útvarů patřily mezi utajované skutečnosti.
Autorem kresby na přídi letounu 1114 byl technik letounu Petr Burian, který později vyzdobil také MiG-21 MF 9501 kres-
bami kačera Donalda, přerovským znakem a kresbou českého lva. Předlohou pro nose art letadel 1113 a 1114 byly pin-up 
kresby z amerických letounů z druhé světové války. V případě 1113 šlo o nose art „Barbara Jean“ z B-24.
V případě 1114 se jednalo o kresby namalované na velký kus papíru. Po vystřižení kreseb pak byly na trup letounu připevněny 
pomocí tenké vrstvy vazelíny. S takto nalepenými kresbami se Petr Burian nechal na památku vyfotit a zdokumentoval obě 
strany trupu letounu. Kresby následně sejmul, umyl s letounu vazelínu a uvedl letoun do původního stavu. 
V případě přídě letounu 1113 byl obrázek promítán pomocí přístroje Meotar v přítmí ÚLu na příď letounu a následně ob-
kreslen. Na rozdíl od 1114 byla kresba malována pomocí temperových barev. Díky tomu se s letounem dostala i do vzduchu. 
Takto ozdobený MiG provedl pouze jeden let. Následně byla také tato kresba odstraněna.
Letouny prošly nejpozději při generální opravě, která proběhla v roce 1987, přestavbou na standard verze MF, měly per-
iskop na pilotní kabině a doplněny plůtky u dvířek přídavného nasávání vzduchu. Motory R-13 dostaly tyto stroje již během 
střední opravy. Jedinou odlišností zůstal starší typ předních brzdících štítů a mírně odlišný kryt kanonu. 
Oba letouny si po generálních opravách provedených v dubnu 1986 (1113) a dubnu 1987 (1114) ponechaly původní vzhled 
bez hliníkového nátěru, podvozkové šachty byly šedozelené, vnitřky brzdících štítů pak v obvyklé sytě žluté barvě. 

TEXT: MARTIN JANOUŠEK 
BAREVNÁ SCHÉMATA: ZDENĚK NOŽIČKA

UKÁZKA Z KNIHY MF, 
KTERÁ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNICE 1199 „MF“ 
(MIG-21M, MF A MFN V ČSLA, AČR A ASR)
128 STRAN, 430 FOTOGRAFIÍ A BAREVNÝCH SCHÉMAT PRO 39 
MARKINGŮ OBSAŽENÝCH VE STAVEBNICI MF, KAT. Č. 1199.
KNIHA BUDE DOSTUPNÁ POUZE JAKO SOUČÁST STAVEBNICE

VYCHÁZÍ V KVĚTNU 2016

OČIMA TECHNIKŮ
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MiG-21M 1113, 4. slp, 1. letka, Pardubice, červen 1989
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MiG-21M 1114, 4. slp, 1. letka,  
Pardubice, červen 1989
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Jeden den života očima technika letounu

Memoárová literatura se hemží zážitky a příhodami  
z letových akcí z pohledu pilotů, přibližme si jednu 
obyčejnou letovou akci pohledem technika letounu.

V roce 1986 jsem nastoupil k 2. letce 9. slp v Bechyni 
jako technik letounu MiG-21PF. Po přeškolení jsem občas 
obsluhoval dosluhující, ale piloty nejoblíbenější, MiG-21F.  
Po přezbrojení na modernější MiG-21MF jsem dostal na sta-
rost letoun s evidenčním číslem 9712. Na tomto stroji jsem 
svoji bechyňskou kapitolu vojenského života ukončil.

Letové akce v té době představovaly hlavní činnost pluku 
a plánovaly se zpravidla systémem dva dny létání a dva 
dny pozemní příprava. To znamenalo, že se létalo dva- 
až třikrát týdně. V praxi ale o dění u letectva rozhoduje 
hlavně počasí, takže se mohlo stát, že se převážně v zimě 
často i týdny nelétalo a pozemní personál zdokonaloval své 
schopnosti při hraní nohejbalu a banďáku (hokej bez ledu  
a s tenisákem).

Letové akce byly buď denní, noční popř. dvousměnné. 
Denní a noční trvaly zpravidla pět hodin čistého času. 
Příprava letadel však obvykle začínala čtyři hodiny předem, 
poletová pak trvala zhruba jednu až dvě hodiny. Běžného 
létání se v té době zúčastňovalo kolem patnácti letadel, 
někdy i více. Dvousměnné létání trvalo kolem osmi hodin, 
ale v polovině došlo k předání techniky, a tudíž bylo kratší 
a oblíbenější.

Jak tedy vypadal běžný den? Ranní počasí při pohledu  
z okna na svobodárně ukazovalo vlídnou tvář, zřejmě se tedy 
bude létat. Takže nasednout, stejně jako většina kolegů, 
na kolo a vyrazit na letku. Na nástupu jsem se dozvěděl,  

že dnes se 9712 akce zúčastní, kdo bude můj mechanik  
a pár dalších informací. Mechanikem byl obvykle absol-
vent (vysokoškolák, absolvent vojenské katedry) nebo ko-
lega technik, se všemi fungovala spolupráce na přátelské 
bázi. Mechanik představoval pravou ruku technika a plnil 
své úkoly - pomáhal technikovi, tankoval palivo a podobně. 
Po vyfasování klíčů jsme vyrazili k ÚLu (úkryt letounu). 
Následovalo rozpečetění, odemčení a otevření zadních vrat, 
kterými brzy budou unikat výfukové plyny. Poté následova-
lo otevření předních betonových vrat, které se otevírají a 
hlavně uzavírají pomocí vrátku a ocelových lan. V případě 
potřeby rychlého otevření se vrata rozjíždějí samospádem. 

Poté jsme se věnovali samotnému letounu. Mechanik 
odstranil od kol myšolapy, což byly prosté plechové 
ohrádky, které bránily hlodavcům pochutnávat si na je-
jich oblíbených kabelech a stavět si hnízda v útrobách 
letounů. Pokud by byl letoun nasazen v bojové pohotov-
osti, museli bychom počkat na zbrojíře a pomoci mu se 
svěšením raket. To se nás tentokrát netýkalo a mohli jsme 
tedy začít s přípravou. Zkontrolovali jsme množství paliva  
v nádrži na hřbetu trupu. Na rozdíl od verze F má MF centrál-
ní plnění samospádem. Následovala kontrola hladiny oleje.  
Ten, kdo trochu zná sovětskou techniku, ocení „snadný“  
přístup k některým agregátům, což v tomto případě znamená 
sundat kryt, pořádně zakroucenou rukou rozmotat ocelový 
drát, vyšroubovat uzávěr, zkontrolovat rysku, případně do-
plnit kapalinu na předepsanou hladinu, zašroubovat uzávěr, 
zamotat ocelový drát a vrátit kryt. Neméně zábavný byl 
odběr vzorku paliva z odkalovacího ventilu umístěného  
v nejnižší části palivového systému do skleněné, zhruba 
třílitrové lahve. V té nesmělo být jediné smítko a tak se 
vzorek musel odebírat tak dlouho, dokud nebyl čistý. Bylo 
nutné doplnit tlak vzduchu, zkontrolovat tlak v pneuma-
tikách, prohlédnout povrch letounu, podvozkové šachty, vý-
tokovou trysku, ovládací plochy a všechna další místa, zda 
není něco uvolněného, prasklého či jinak poškozeného, vůle  
v řízení a spoustu dalších věcí. Mezitím se u letounu střídaly 
další odbornosti, skupina elektro vyměňovala baterie, kon-
trolovala elektrické systémy, osvětlení, doplňovala kyslík. 
Radisté se věnovali svým přístrojům, zejména pod krytem 
na přídi stroje, a k tomu se přidali i zbrojíři. 

Jakmile celá tato parta skončila, naklonil jsem se do ka-
biny a zkontroloval nastavení přepínačů a budíků, vynu-
loval výškoměr, nastavil palivoměr na skutečné množství 
paliva, zkontroloval zajištění vystřelovací sedačky. Bylo též 
předepsáno zkontrolovat po ukončení všech prací, zda ne-
chybí ani jeden kus nářadí. Pokud něco přece jen chybí, jde  
o docela velký průšvih a letadlo nelétá, dokud se dotyčné 
nářadí nenajde. Poté přišel technik roje, který zkontroloval 
provedené práce a připojil do deníku letounu svůj pod-
pis. Po tomto hektickém úsilí následovalo období klidu při 
čekání na pilota. 

Tentokrát se startovalo přímo z úkrytu (většinou se však 
letouny odtahovaly na stojánku). Pilot na místo přijel  
v terénním UAZu. Po přátelském přivítání jsem podal 
hlášení o připravenosti k letu. Následovala společná, pos-
lední prohlídka mašiny. Jednalo se v podstatě o „walka-
round“, kdy pilot prohlédl povrch stroje, zahýbal s kormidly, 
kouknul do trysky a kopnul do pneumatik. Poté podepsal do 
deníku převzetí letounu a usedl do kabiny. Kabely od star-
tovacího zdroje již byly připojené a já jsem pomohl pilotovi 
s ukurtováním k sedačce a zapojením dýchacího přístroje. 
Jakmile bylo vše zapojeno, nahodil pilot motor. Po dosažení 
předepsaných otáček mechanik odpojil kabel a já na jed-
né a mechanik na druhé straně letounu jsme kontrolovali  
a potvrzovali pilotovi funkčnost řízení, činnost vztlakových 
klapek, rukou jsme se ujistili, zda proudí vzduch do sys-
tému SPS Jednalo se o proud vzduchu odebíraný za kom-
presorem motoru a odváděný do štěrbiny nad vztlakovou 
klapkou, čímž zlepšoval její obtékání. Po krátké motorové 
zkoušce jsem odstranil zajišťovadla z vystřelovací sedačky, 

Roman Hadaš
Narozen: 1964
Nástup k letectvu: 1983
Letecké útvary: VVLŠ Košice, 9. slp
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zavřel kabinu, zvenčí jí zajistil, sundal kryt přisávacích 
dvířek, odstranil žebřík a s mechanikem odstranil špalky pod 
koly. Poté jsme se  vztyčeným palcem na znamení, že je vše  
v pořádku, loučili s pilotem. 

Následovala nakládka všech potřebných věcí na již čekající 
Tatru 815 a krátká cesta na stojánku se zapřaženým oját-
kem. Po vyložení nářadí, čechla, koberečku na křídlo, kýblu  
a spousty dalších věcí jsme čekali s kolegy na přílet našeho 
éra. Po uplynutí asi tak čtyřiceti minut, což byla běžná doba 
letu bez přídavné nádrže (s podvěšenými PN při přeletech 
mohl být čas i dvojnásobný, naopak při nácviku akrobacie, kdy 
se létalo převážně se zapnutou forsáží, byly nádrže prázdné  
i za 20 minut) dosedla 9712 na dráhu, vyhodila brzdící padák 
a začala pojíždět na stojánku. Nám tím skončilo volno. Museli 
jsme navést stroj na značku, založit klíny, přisunout žebřík  
a nasadit ochranné kryty. Zatímco se mechanik staral  
o přistavení cisterny a natankování letounu, já jsem 
pomáhal pilotovi. Prvním a nejdůležitějším úkonem bylo 
vložit zajišťovadla zpět do sedačky. Poté následovala rychlá 
prohlídka přepínačů v kabině a vystoupení pilota z letadla. Po 
krátkém pokecu, jaké to nahoře bylo, následoval další podpis 
do deníku s uvedením případných závad. 

Čekala nás příprava k opakovanému vzletu, zjednodušeně 
zkrácená předletová příprava, zpestřená doplněním paliva, 
instalací brzdícího padáku, vyčištěním čelního štítku atd. 
Také se podle charakteru nového úkolu mohly podvěšovat pal-
ivové nádrže nebo cvičná či ostrá výzbroj. Při plnění paliva 
bylo vždy dobré s letounem za křídlo kývat, vešlo se pak do 
něj až o několik desítek litrů paliva více. Výměna brzdícího 
padáku byla také docela zajímavá kapitola. V zimě se člověk 
v krkolomné pozici na žebříku nad tryskou příjemně ohřál,  
v létě, v horku, šlo o docela slušnou námahu. V létě též  
letouny přivážely spousty much na skle. Pro amatérské 
přírodovědce - podle pilotů se rozmázly i v kilometrové výšce. 

Tím byl letoun připraven k dalšímu letu, vše zkontrolováno  
a podepsáno, a čekalo se na další „zaprávku“. Tento obtížně 
přeložitelný rusismus znamenal, že v krátkém časovém 
okamžiku většina mašin odstartovala plnit úkol, byla společně 
ve vzduchu a stejně tak těsně po sobě přistávala. Takových 

„zaprávek“ se při jednosměnném létání podařilo uskutečnit 
nejčastěji kolem pěti.

Dobu, kdy bylo éro ve vzduchu, jsme trávili různou výpo-
mocí kolegům, vystřídali jsme se na jídle v jídelně (tam jsme 
jezdili buďto karosou nebo na letkové multikáře, kam se nás 
vešlo i kolem těžko uvěřitelných dvaceti) a popíjením kávy, 
popřípadě hraním karet v buňce stojící na trávě před sto-
jánkou.

Po absolvování celého kolotoče nás čekalo poslední přistání 
a poletová příprava. Podobala se předchozím prohlídkám, 
okořenila ji kontrola prvního stupně kompresoru motoru.  
Ta spočívá v odmontování krytu v pravé podvozkové šachtě, 
vsoukání tehdy poněkud štíhlejšího těla do sacího kanálu  
a vizuální kontrole lopatek. Zbývalo jen připojit ojátko, 
naložit všechny věci na křídlo letounu, usednout do kabiny 
a čekat na tahač. V kabině taženého letounu musel být vždy 
přítomen nějaký technik, protože poměrně těžký letoun se 
dal zabrzdit pouze z kabiny. Při tažení za špatné viditelnosti 
se i zapínala poziční světla. Letoun byl dotažen zpět k úlu  
a pomocí tahače zatlačen na své místo. Pak už následoval  
jen úklid dovezených věcí, instalovali jsme myšolapy, po-
mocí lan uzavřeli úl a jak je na vojně zvykem, zapečetili 
všechna uzamykatelná místa plastelínou a vlastní pečetí. Ta 
se však v létě vlivem vyšších teplot roztékala a tak se místo ní  
s oblibou používala plastická trhavina Semtex.

Konec směny se nesl v duchu čekání na poslední účastníky 
akce. Pak jsme se rozloučili a těšili se na opětné shledání  
v některé z bechyňských hospod. 
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POSTAVENO

postavil Jan Novotný
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4. zsl, 43. letka, Čáslav, 1996

POSTAVENO

Kat. č. 1199
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský
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31. slk, 4. letka, Sliač, červenec 1997

POSTAVENO

Kat. č. 1199
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Martin Nademlejnský
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LZO, Líně, květen 1995 až únor 1996

POSTAVENO

Kat. č. 1199
Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

Bf 109G-6 late series 1/48

NOVÉ FORMY 2016
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POSTAVENO

Kat. č. 82111
Stránka produktu 

Franz Dörr dosáhl prvního sestřelu jako příslušník 1.(Erg.)/JG 3, 
jeho obětí se 29. září 1941 stal Wellington. K datu 1. ledna 1942 
byla tato jednotka přeznačena na 7./JG 5. Na počátku května 
1944 se ujal velení III. Gruppe JG 5 a zůstal v jejím čele až do 
konce války. Na severní frontě postupně získal 122 vítězství. Jeho 
skóre je také zaznamenáno na směrovce osobního letounu. Dne 19. 
srpna 1944 se stal držitelem Rytířského kříže. Letoun byl vyroben 
v továrně Erla a nesl charakteristické znaky tamní výroby – odliš-
né výstřelné kanály na motorovém krytu a malou bouli na pravé 
straně motorového krytu. Barva vrtulového kužele není fotograficky 
potvrzena, mohl být také černý s bílou spirálou. Malý kruh na zádi 
letounu identifikoval letouny sloužící u III. Gruppe.

W.Nr. 411960, Hptm. Franz Dörr, velitel III./JG5, 
 Gossen, Norsko, kvìten 1945
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POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský

MG 14 Parabellum WWI gun

AS.34 Kormoran 1

Bf 108 wooden propeller

R-3S / AA-2 Atoll-A

RS-2US / AA-1 Alkali

Kat. č. 648242

Kat. č. 648249

Kat. č. 648256

Kat. č. 672104

Kat. č. 672105

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Květnové novinkyKvětnové novinky
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BIG5336  USS TEXAS  1/350  Trumpeter
BIG3363  OS2U KINGFISHER  1/32  KittyHawk
BIG49150  TORNADO GR.4 1/48  Revell
BIG49151  EKA-3 SKYWARRIOR  1/48  Trumpeter
BIG72110  SHACKLETON AEW.2  1/72  Revell
BIG72111  SEA KING HC.4 1/72  Airfix

632079  Bf 109G-10 undercarriage legs BRONZE  1/32  Revell
632081  P-39Q/N exhaust stacks  1/32  KittyHawk
648243  MG 14/17 Parabellum WWI gun  1/48 
648255  Bf 109G-6 propeller  1/48  Eduard
648258  P-38 wheels  1/48  Academy
648259  P-38J cockpit  1/48  Academy
648260  Su-27 cockpit  1/48  Academy
648261  Bf 109G-6 wheels  1/48 
648262  Draken - Danish pylons  1/48  Eduard/Hasegawa
648263  Bf 109G-5 cockpit  1/48  Eduard
672113  SC 250 German WWII bombs  1/72 
672114  AN/AAQ-28(V) Litening pod  1/72 

SIN63208  Mosquito Mk.IV  1/32  HKM

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (červen) BIGED (červen) 

BRASSIN  (červen) BRASSIN  (červen) 

BIGSIN  (červen) 

Červen 2016

BIG5336 BIG3363

BIG49151

632079  Bf 109G-10 undercarriage legs  
   BRONZE  1/32  Revell
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648258  P-38 wheels  1/48  Academy

648243  MG 14/17 Parabellum WWI gun  1/48

648255  Bf 109G-6 propeller  1/48  Eduard

648260  Su-27 cockpit  1/48  Academy

632081  P-39Q/N exhaust stacks   
   1/32  KittyHawk

648259  P-38J cockpit  1/48  Academy

ON APPROACHON APPROACH Červen 2016
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672113  SC 250 German WWII bombs  1/72

648262  Draken - Danish pylons   
   1/48  Eduard/Hasegawa

648263  Bf 109G-5 cockpit  1/48  Eduard

648261  Bf 109G-6 wheels  1/48

672114  AN/AAQ-28(V) Litening pod  1/72

ON APPROACHON APPROACH Červen 2016
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ON APPROACHON APPROACH
Červen 2016
SIN63208  Mosquito Mk.IV  1/32  HKM
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ON APPROACH
Modely červen 2016

7430
Fw 190A-8/R2
1/48 Weekend edition

FOTOLEPTY (červen) 
LEPTY
53165   HMS King George V cranes & railings  1/350  Tamiya
53168   HMS King George V   1/350  Tamiya
53169   HMS King George V lifeboats   1/350  Tamiya
32872   Seatbelts RAF early STEEL   1/32 
32873   Seatbelts Luftwaffe WWII bombers STEEL   1/32 
36338   IDF Nagmachon late   1/35   Tiger Models
36339   T-44   1/35   Miniart
36340   T-14 Armata   1/35   Takom
48890   Super Étendard exterior   1/48   Kinetic
48891   Su-33 exterior   1/48   Kinetic
48892   Draken upgrade set   1/48   Eduard
48893   Bf 109G-5   1/48   Eduard
49097   Seatbelts RAF early STEEL   1/48 
49098   Seatbelts Luftwaffe WWII bombers STEEL   1/48 
49776   Super Étendard interior   1/48   Kinetic 
49778   Su-33 interior   1/48   Kinetic 
49779   US Chaff and Flare Dispensers   1/48 
49780   J2F-5 Duck   1/48   Merit 
72621   Blenheim Mk.IF exterior   1/72   Airfix 
72622   Blenheim Mk.IF landing flaps   1/72   Airfix 
73036   Seatbelts RAF early STEEL   1/72 
73037   Seatbelts Luftwaffe WWII bombers STEEL   1/72 
73556   Blenheim Mk.IF interior   1/72   Airfix 
73558   L-29 Delfin   1/72   AMK
73559   Mirage F.1   1/72   Special Hobby

ZOOMY
FE776   Super Étendard interior   1/48   Kinetic 
FE778   Su-33 interior   1/48   Kinetic 
FE780   J2F-5 Duck interior   1/48   Merit 
SS557   Fw 190A-8/R2   1/72   Eduard
SS558   L-29 Delfin interior   1/72   AMK
SS559  Mirage F.1 interior   1/72   Special Hobby

OVERTREES
82112X  Bf 109G-5 1/48   Eduard

OVERLEPT
82112-LEPT  Bf 109G-5   1/48 Eduard

82112
Bf 109G-5
1/48 ProfiPack

1135
Draken
1/48 Limited edition
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Super Étendard 1/48 Kinetic

ON APPROACHON APPROACH Červen 2016

Mirage F.1  1/72 Special Hobby

Su-33  1/48 Kinetic
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IDF Nagmachon late  1/35  Tiger Models

T-44  1/35  Miniart

ON APPROACHON APPROACH Červen 2016
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Více naleznete na 
www.ipmsnymburk.com/KS16/main.htm

a na našem diskuzním fóru: 
www.ipmsnymburk.com/forum

Oslavte s námi 20. výročí 
existence klubu plastikových modelářů!

Srdečně zvou členové IPMS NYMBURK, z. s.

50 soutěžních kategorií, tombola
speciální ceny, workshopy,  
Firemní prodej modelů, doplňků, 
modelářských potřeb a literatury, 
burza modelů
Restaurace, bar
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Více naleznete na 
www.ipmsnymburk.com/KS16/main.htm

a na našem diskuzním fóru: 
www.ipmsnymburk.com/forum

Oslavte s námi 20. výročí 
existence klubu plastikových modelářů!

Srdečně zvou členové IPMS NYMBURK, z. s.

50 soutěžních kategorií, tombola
speciální ceny, workshopy,  
Firemní prodej modelů, doplňků, 
modelářských potřeb a literatury, 
burza modelů
Restaurace, bar
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