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ÚVODNÍK

Letos jsem měl v Japonsku víc 
času i na návštěvu pamětihodností, 
výsledkem je mimo jiné reportáž ze 
svatyně Jasukuni v tomto čísle. Příště 
přidám ještě muzeum v Hamamatsu. 
Setkal jsem se i s Shigeem Koikem. 
Bohužel, na E-day letos nepřijede, ale 
návštěvu Česka stále domlouváme. 
Prozatím pokračujeme s modely  
s tisky jeho obrazů, následující bude 
Sound of Silence s MiGem-21PFM 
a Skyhawkem. Sound of Silence 
vychází v červenci.

Když už jsme u Japonska, k 1. čer- 
venci otevřeme naši webovou  
a facebookovou stránku v japonštině.  

Pojďme se podívat na červnové 
novinky. Jako obvykle, nabídku 
táhnou modely v klasické sestavě 
P ro f ipac k - L im i t ka -Weekend , 
vyjádřeno měřítkově 48-48-72. 
Za Profipack tu máme čtvrtkovou  
Bf 109G-5, opět z nové sady forem,  
s patřičnými detaily pro tuto výškovou 
verzi, tedy přetlakovou kabinou  
s charakteristickým pancéřováním 

uzavírajícím zadní stěnu odklopného 
dílu krytu kabiny a naznačenými 
kapslemi silikagelu v rozích rámů. 
Typická je i „bradavice“ krytu 
kompresoru na pravé bouli kryjící 
závěr kulometu MG131. Markingů je 
pro Profipack dnes již standardních 

pět, obtisky jsou tištěné v Eduardu. 

V řadě Limited Edition uvádíme 
Saaba J-35, s nabídkou zbarvení 
všech čtyř uživatelů tohoto typu, tedy 
letectev Švédska, Finska, Dánska 
a Rakouska. Obtisky jsou tištěné 
v Cartografu, model původem od 
Hasegawy je doplněný rovněž 
dnes již klasicky lepty, maskou  

a resinovými díly naší řady Brassin. 
Edice je 3000 kusů. Nabídku modelů 
doplňuje dvaasedmdesátinový 
Weekend Fw 190A-8/R2, známý 
Sturmbock s pancéřováním kabiny a 
30mm kanóny MK108 v křídle. V mo- 
delu jsou nabízena dvě schémata 
zbarvení, obtisky pocházejí z naší 
vlastní dílny.  

Na modely navazuje i několik 
položek v řadách doplňků. V první 
řadě je třeba upozornit na sadu 
648262 Draken-Danish pylons, 
která obsahuje sadu zbraňových 
pylonů pro Drakeny J-35 Dánského 
královského letectva, typických  
a unikátních u dánských strojů, které 
nejsou v plastových dílech obsaženy. 
Protože jejich doplnění do stavebnice 

by znamenalo výrazné navýšení 
ceny při poměrně malém využití 

Vážení přátelé,

těsně před koncem května jsme 
vyprodali poslední kusy limitky 
MiG-21MF v československých 
službách. 1500 kusů vydrželo na 
našem e-shopu 3 týdny, v obchodech 
a velkých e-shopech bude ještě 
nějaký čas k dostání, takže pokud 
jste zaváhali na našem domácím 
hřišti, šanci ještě máte. MiG-21MF 

se tím stal naším nejúspěšnějším 
knižním modelem. Není divu, MF 
je nejúspěšnější verzí MiGu-21  
v naší produkci, přičemž český trh 
se na odbytu MiGů-21 podílí 50% 
všech prodaných kusů. To, řekl 
bych, odpovídá významu tohoto 
typu pro československé i české 
letectvo a také délce služby tohoto 
typu v Československu. Co se naší 
produkce týče, limitka MiG-21MF 
není poslední počin ohledně tohoto 
typu a není to také poslední model 
s knihou. Často dostáváme otázku, 
co bude s plánovanou limitkou  
MiGu-23. Tak ta bude nějakou dobu 
čekat na knihu.

Po dvou letech jsem opět navštívil 
Japonsko a výstavu v Šizuoce. 
Když jsem odjížděl, přemýšlel jsem  
o lehkém útlumu ve vydávání mo-
delů, výstava mi v tomto ohledu 
zvedla náladu, především díky 

F-14A 1/48 od Tamiyi. Už se 
těšíme, až budeme tento model 
oleptávat a Brassinovat. Nejde jen  
o obchodní stránku věci, na perfektní 
modely od Tamiye je vždy radost 
tvořit doplňky. Ostatně, ještě jsme 
neskončili s jejich posledním kous-
kem, dvaatřicetinovým Mosquitem. 
Motory pro Mosquito budou mezi 
srpnovými novinkami. Na F-14 se 
snesla kritika rychlostí blesku, což 
se zřejmě stává dobovým trendem, 
nicméně můj názor je, že jednodušší 
modely mají lepší budoucnost, než 
modely komplikované a všelijak 
pootvírané. Sami jsme tento trend 
nastoupili už před lety, zlomovým 
modelem byl čtvrtkový Hellcat, který 
za svoji jednoduchost dostal také co 
proto, aby se po letech stal skoro 
až adorovaným modelem. Od jeho 
časů se jednodušší konstrukce držíme 
a tento standard již dávno nikoho 
nepobuřuje. 

„MF je nejúspěšnější verzí MiGu-21...“

„...výstava mi v tomto ohledu 
zvedla náladu.“ „Otevřeme webovou stránku  

v japonštině...“

„Máme tu čtvrtkovou Bf  109G-5“

„Pro Drakena zároveň vydáváme  
i sadu leptů“

„Spolu se Spitfirem budeme 
prodávat i první část Brassinových 
doplňků“
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Airfixu, a především se sadami pro 
Mirage F.I od Special Hobby a pro 
intenzivně sledovaného Delfína L-29 
od AMK. Teď už je kolem malého 
delfína ticho, ale věřím, že lepty na 
něj se uživí. Pokračujeme i s novou 
řadou leptaných pásů STEELBELTS, 

a to sadami pásů pro letouny RAF 
typu Sutton a pro druhoválečné 
bombardéry Luftwaffe. Už jste 
je zkusili? Pokud ne, máte šanci  
v Nymburku 18. června. Budeme 
tam mít tyto pásy jak na prodej, tak 
na ukázku a trochu toho pomuchlání. 
Kromě pásů budeme mít i červencové 
novinky, mezi nimi i očekávaného 
Spitfira Mk.IXc v měřítku 1/72. Na 
něm stále ještě pracujeme, ladíme 
drobné díly, ale práce se úspěšně 
chýlí ke konci a začátkem června 
už model ukážeme na Facebooku 
a budeme ho mít k dispozici i pro 
recenze. Spolu se Spitfirem budeme 
prodávat i první část Brassinových 
doplňků na tento model, čtyři 
typy kol, dva typy výfuků, cockpit,  
a také dvě leptané sady, všeobecnou 
sadu doplňků, které se nedostaly 
do stavebnice, a vztlakové klapky. 
Budou tam i jiné zajímavosti, 
Brassinové dvaatřicetinové bazooky 
pro P-40, další várka ocelových 
pásů, tentokrát japonské a sovětské, 
první BIG SIN pro náš čtvrtkový  
Bf 109G-6, z modelů ještě reedice 
čtvrtkového Lysandera v Profipacku 

těchto dílů u většiny zákazníků – 
optimisticky pro čtvrtinu, realisticky 
se pravděpodobně pohybujeme 
v jednotkách procent – rozhodli 
jsme se tyto pylony nabídnout jako 
samostatnou doplňkovou sadu. 
Pro Drakena zároveň vydáváme  
i sadu leptů, rozvíjející nabídku leptů 
obsažených přímo ve stavebnici. Pro 
Bf 109G-5, potažmo i pro G-6, je 
v nabídce také doplňková leptová 
sada a rovněž i tři Brassinové sady, 
kokpit verze G-5, dále vrtule pro 
G-5/G-6 (a také samozřejmě 
G-14) a sada podvozkových kol. 
Pro Fw 190A-8/R2 jsou k dispozici 
sada v řadě Zoom a sada masek 
(SS557 a CX449).  

Pokud jde o lepty, rád bych 
upozornil na sady pro T-44 a nový 
ruský tank T-14 Armata v měřítku 
1/35. Ve stejném měřítku přinášíme  
i sadu pro izraelský Nagmachon, což 
je poměrně monstrózní záležitost. 
Sortiment sad na lodě rozšiřují 
tři sady pro HMS King George V  
v měřítku 1/350 (Tamiya). Co se 
letadel týče, kromě již zmíněných 
sad stojí za pozornost sada pro 
Su-33 od Kineticu (1/48), což je 
vzhledem k předchozí produkci 
této firmy překvapivě pěkný model. 
Věnujeme se i Super Etendardu 
od stejné firmy ve stejném měřítku, 
rovněž tak novému Ducku od Meritu. 
Zajímavá je i dvaasedmdesátina, se 
třemi sadami pro Blenheima Mk.IF od 

„Už jste zkusili steelbelts?“

a Jaka-3 ve Weekendu. Možná bude 
i Sound of Silence, což je opravdu 
hezký obraz, ale zda bude k dispozici 
již v polovině června, není zatím 
jasné. Na ukázku přivezeme i něco 
o srpnových novinkách, o klasické  
Bf 109G-6 v Profipacku, Harrieru 
GR.7/9 v Limited edition a dva-
asedmdesátinovém Fw 190A-5  s kříd- 
lem se všemi čtyřmi zbraněmi  
ve Weekendu. Pokud se na Kit salon  
v Nymburce nedostanete, můžete se 
zúčastnit naší webové afterparty, 
na níž nabídneme naše produkty za 
stejných podmínek jako na výstavě 

„Trup má příhradovou konstrukci...“

Dlužím vám indicie ke vstu-
penkovému modelu pro E-day. 
Tedy: trup má příhradovou kons-
trukci svařovanou z ocelových 
trubek potaženou plátnem. Kabina 
je dvoumístná.  

Buď kit!

Vladimír Šulc
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MODELY 06/2016

1/72,  Kat. č. 7430
Fw 190A-8/R2

73033 Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (Fotolepty)

SS557  Fw 190A-8/R2 (Fotolepty)

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)

672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)

672086 Fw 190A propeller (Brassin)

672088 Fw 190A-8 engine & fuselage guns (Brassin)

672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

CX449 Fw 190A-8R2 (Maska)

  - 2 markingy
  - obtisky Eduard

K MODELU DOPORUČUJEME:

Paul Lixfeld, 6. (Sturm)/JG 300, konec roku 1944

Werner Gerth, II. (Sturm)/JG 3 “Udet”, červenec 1944

Stránka produktu 
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- charakteristické prvky verze  
  G-5 - čiré díly překrytu kabiny,  
  boule pro trupové zbraně a  
  výstřelné kanály na motorovém  
  krytu
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 5 markingů

K MODELU DOPORUČUJEME:

MODELY 06/2016

48893  Bf 109G-6  (Fotolepty)

49093  Bf 109G seatbelts FABRIC  (Fotolepty)

49094  Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC  (Fotolepty)

648239  Bf 109G-6 radio compartment  (Brassin)

648245  W.Gr.21 for Bf 109  (Brassin)

648246  Bf 109 cannon pods  (Brassin)

648247  Bf 109G exhaust stacks  (Brassin)

648263  Bf 109G-5 cockpit  (Brassin)

EX510  Bf 109G camo scheme - Erla  (Maska)

EX512  Bf 109G spinner spirals  (Maska)

Bf 109G-5 1/48
Kat. č. 82112

Stránka produktu 

NOVINKA 2016
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-1-48-1.html


MODELY 06/2016

W.Nr. 27119, Fw. Hecker, 9./JG 54, základna Ludwigslust,  
únor 1944

1./JG 300, Fw. Hans-Werner Gross, základna Bonn – Hangelar,  
březen 1944

W.Nr. 26082, Flg. Victor Widmayer, 7./JG 11, základna Oldenburg,  
říjen 1943

Uffz. Hermann Berdelmann, 1./JG 300, základna Herzogenaurach,  
červenec 1944

W.Nr. 27112, Maj. Walther Dahl, velitel III./JG 3, Bad Wörishofen,  
prosinec 1943
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MODELY 06/2016

La-7
MODELY 06/2016

- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Cartograf
- 4 markingy
- Brassin: sedačka, kola podvozku 
  a přistávací hák

Stránka produktu 

eduard 9INFO Eduard - červen 2016

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


MODELY 06/2016

J 35F, 35465, Letecké křídlo F-10, 1. Jaktflygdivision, Cpt. Vincent Ahlin, Ängelholm-Barkakra, 1989

J 35FS, 351312, Hävittäjälentolaivue 11, „Kreivi von Rosen“, Rovaniemi, Finsko, 1985

J 35ÖE Mk.II, 351401, Fliegerregiment 2 (wing), 1. Staffel, Zeltweg, Rakousko, 2003

J 35 XD, ESK 725, základna Karup, Dánsko, počátek 70, let
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Bf 109G-5 1/48
OVERTREES
82112X

Overlept

82112-LEPT1
Bf 109G-5 1/48 fotolept

POUZE 1.-30. 06. 2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-lept-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-overtrees-1-48.html


06/2016

632081
P-39Q/N exhaust stacks 

1/32  Kitty Hawk

Brassin sada – výfuky pro  
P-39Q/N v 1/32 od  
Kitty Hawku.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ne

632079 
Bf 109G-10 undercarriage legs BRONZE      
1/32 Revell

Brassin sada – bronzové podvoz-
kové nohy pro Bf 109G-10 v 1/32 
od Revellu. Sada obsahuje také 
kryty podvozkových šachet.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- bronz: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ne 
- krycí maska: ne

Postaveno - na straně 49

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-39q-n-vyfuky-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-10-podvozkove-nohy-bronzove-1-32.html


648243
MG 14/17 Parabellum WWI gun                     
1/48 

Brassin sada – 2 kusy kulome-
tů MG 14/17 Parabellum  
1. sv. v.  se zásobníky v 1/48.

Sada obsahuje:
- resin: 6 dílů
- krycí maska: ne
- obtisk: ne
- lept: ano

Stránka produktu 

BRASSIN 06/2016

648255
Bf 109G-6 propeller                        
1/48  Eduard

Brassin sada – vrtule pro  
Bf 109G-6 v 1/48 od Eduardu  
(s přípravkem pro instalaci 
vrtulových listů).

Sada obsahuje:
- resin: 7 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

648258
P-38 wheels 

       1/48  Academy 

Brassin sada – kola pro P-38  
v 1/48 od Academy. Sada  
obsahuje kola předního  
a hlavního podvozku.

Sada obsahuje:
- resin: 9 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ano

Postaveno - na straně 49

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mg-14-17-parabellum-kulomet-1-sv-v-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-vrtule-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-38-kola-1-48.html


BRASSIN 06/2016

648260
Su-27 cockpit            
1/48  Academy

Brassin sada – kokpit pro  
Su-27 v 1/48 od Academy.
 
Sada obsahuje:
- resin: 11 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- film: ano
- krycí maska: ne

Brassin sada – kola hlavního 
podvozku pro Bf 109G-6  
v 1/48.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ano

648259
P-38J cockpit
1/48  Academy

Brassin sada – kokpit pro P-38J 
v 1/48 od Academy.
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

648261 
Bf 109G-6 wheels    

1/48

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

eduard14 INFO Eduard - červen 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-kola-1-48-1.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/su-27-kokpit-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-38j-kokpit-1-48.html


648262
Draken - Danish pylons                     
1/48  Eduard/Hasegawa

Brassin sada – 6 kusů pylonů 
užívaných pro Draken  
v dánském letectvu. V 1/48 pro 
stavebnici Eduard/Hasegawa.
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

Stránka produktu 

BRASSIN 06/2016

648263
Bf 109G-5 cockpit                                
1/48  Eduard

Brassin sada – kokpit pro  
Bf 109G-5 v 1/48 od Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 19 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- film: ano
- krycí maska: ne

672113
SC 250 German WWII bombs 

       1/72

Brassin sada – 4 kusy  
německých bomb SC 250  
2. sv. v. v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 20 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Postaveno - na straně 49

Postaveno - na straně 49

Doporučujeme pro 
stavebnici 1135 
Draken
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/draken-%e2%80%93-pylony%2c-danska-verze-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-kokpit-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/sc-250-nemecke-bomby-2-sv-v-1-72.html


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

Brassin sada – zaměřovací  
kontejner AN/AAQ-28(V) v 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ano
- lept: ano
- krycí maska: ne

Stránka produktu 

BRASSIN 06/2016

E-BUNNYHO DOUPĚ
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/an-aaq-28%28v%29-litening-kontejner-1-72.html


BRASSIN 06/2016

BIGSIN kolekce obsahující 2 Brassin sady, 4 fotoleptané 
sady a krycí masku pro Mosquito Mk.IV v 1/32 od Hong 
Kong Models.

- kola podvozku (Brassin),
- výfuky (Brassin),
- interiér (samolepící fotolept),
- exteriér/motory (fotolept),
- pumovnice (fotolept),
- upínací pásy (fotolept),
- krycí maska.

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

Stránka produktu 

SIN63208
MOSQUITO Mk.IV            
1/32 HKM
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VÝBĚR 06/2016
FOTOLEPTY A MASKY

HMS King George V cranes and railings 1/350  Tamiya (53165)
HMS King George V 1/350  Tamiya (53168)

HMS King George V lifeboats 1/350  Tamiya (53169)
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FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

IDF Nagmachon late 1/35 Tiger Models (36338)

eduard 19INFO Eduard - červen 2016

http://www.eduard.com/store/cs/eduard/idf-nagmachon-pozdni-verze-1-35.html


FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

T-44 1/35  Miniart (36339)
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PE-SETS AND MASKS 10/15 FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

T-14 Armata 1/35 Takom (36340)
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FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

Super Étendard exterior  1/48 Kinetic  (48890)
Super Étendard interior  1/48 Kinetic  (49776)

Super Étendard interior (Zoom)  1/48 Kinetic  (FE776)
Super Étendard  1/48 Kinetic  (EX519)
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FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

Su-33 interior  1/48 Kinetic (49778)
Su-33 interior (Zoom)  1/48 Kinetic (FE778)

Su-33 1/48 Kinetic (EX521)

Su-33 exterior  1/48 Kinetic (48891)
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J2F-5 Duck  1/48 Merit  (49780)
J2F-5 Duck interior (Zoom) 1/48 Merit  (FE780)
J2F-5 Duck  1/48 Merit  (EX520)

FOTOLEPTY A MASKY 06/2016
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FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

L-29 Delfin  1/72  AMK  (73558)
L-29 Delfin (Zoom)  1/72  AMK  (SS558)

L-29 Delfin (Maska)  1/72  AMK  (CX451)
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FOTOLEPTY A MASKY 06/2016

Mirage F.1  1/72 Special Hobby  (73559)
Mirage F.1 interior 1/72 Special Hobby  (SS559)

Mirage F.1  1/72 Special Hobby (CX450)
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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

BIG3363  OS2U KINGFISHER  1/32  KittyHawk

BIG49150  TORNADO GR.4  1/48  Revell

32386 OS2U Kingfisher exterior
32861 OS2U Kingfisher interior
32862 OS2U Kingfisher seatbelts
JX189 OS2U Kingfisher

48880 Tornado GR.4 exterior
49757 Tornado GR.4 interior
49758 Tornado GR.4 seatbelts
49759 Tornado GR.4 undercarriage
EX496 Tornado GR.4
49051 Remove before flight UK

53154 USS Texas BB-35 pt 1 - AA guns 1/350
53155 USS Texas BB-35 pt 2 - railings & ladders 1/350
53156 USS Texas pt. 3 superstructure  1/350
53157 USS Texas pt. 4 deck  1/350
17513 Naval Figures US S.A.  1/350  3D
17513 Naval Figures US S.A.  1/350  3D

BIG5336  USS TEXAS  1/350  Trumpeter

BIG72111  SEA KING HC.4 1/72  Airfix 

72617 Sea King HC.4 exterior
73545 Sea King HC.4 interior
CX437 Sea King HC.4  1/72

BIG49151  EKA-3 SKYWARRIOR  1/48  Trumpeter

BIG72110  SHACKLETON AEW.2  1/72  Revell

48879 EKA-3 Skywarrior exterior
49761 EKA-3 Skywarrior interior
49762 EKA-3 Skywarrior undercarriage
49763 EKA-3 Skywarrior seatbelts
EX495 EKA-3 Skywarrior

72618 Shackleton AEW.2 landing flaps
73547 Shackleton AEW.2
CX439 Shackleton AEW.2  1/72

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

53154 USS Texas BB-35 pt 1 - AA guns   (BIG5336)

49761 EKA-3 Skywarrior interior  (BIG49151)

73545 Sea King HC.4 interior  (BIG72111)
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MODELY
7430   Fw 190A-8/R2     1/72  Weekend edition
82112   Bf 109G-5   1/48  ProfiPACK
1135   Draken     1/48 Limited edition
 
FOTOLEPTY                             
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 

MASKY 
EX519   Super Étendard     1/48   Kinetic
EX520   J2F-5 Duck     1/48   Merit
EX521   Su-33     1/48   Kinetic
EX522   Su-9     1/48   Trumpeter 
EX524   Bf 109G-6 Erla canopy     1/48   Eduard
EX525   Bf 109G-6 classic canopy     1/48   Eduard
EX526   MiG-21MF w/ canopy seal     1/48   Eduard
CX449   Fw 109A-8/R2     1/72   Eduard
CX450  Mirage F.1     1/72   Special Hobby 
CX451  L-29 Delfin    1/72   AMK
CX452  Bf 110G-2     1/72   Eduard

BIGED
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

BRASSIN
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 

BIGSIN
SIN63208   Mosquito Mk.IV     1/32   HKM
 
OVERTREES 
82112X  Bf 109G-5   1/48   Eduard

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

Červen 2016

Seznam novinek 
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Bf 109G Royal obtisky 1/48

Bf 109G-6 obtisky 1/48
Dostupné pouze pro členy BFC.

Dostupné pouze pro členy BFC.

Samostatné obtisky ze stavebnice Bf 109G-6 1/48 ProfiPACK  
(8268 z r. 2014). Popisky jsou součástí balení.

Samostatné obtisky ze stavebnice Bf 109G 1/48  
Royal Class (R0009 z r. 2014). Popisky jsou součástí balení.

BFC015

BFC014

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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Svatyně Jasukuni byla založena v roce 
1869 na návrší Kudan jako Tókyó Šó-
konša z vůle císaře Mucuhita, známého 
dnes jako císař Meidži, na paměť obětí 
občanské války Bošin vedené v letech 
1868-1869 mezi císařskou stranou  
a tokugawským šógunátem. Válka Bošin 
byla posledním dějstvím dlouhodobého 
pnutí v japonské společnosti po otevření 
země mezinárodnímu obchodu v roce 
1854 a série povstání, jejichž důsledkem 
byl pád šógunátu a obnovení svrchova-
né moci císaře. V roce 1866 zemřeli jak 
šógun Iemoči Tokugawa, tak císař Kómei. 
Nastoupivší nový a také poslední šógun 
Jašinobu Tokugawa se na podzim roku 
1867 vzdal svého postavení a předal 
moc do rukou taktéž nového císaře Mucu-
hita, deklarujíce vůli sloužit nadále císaři 
a dát nové vládě k dispozici správní 
aparát šógunátu. Císař Mucuhito prohlá-
sil plné obnovení své svrchované vlády 
v Kjótu 4. ledna 1868. Nicméně radi-
kálové z knížectví Čóšú a Sacuma (dnes 
prefektury Jamaguči, Kagošima  
a Mijazaki) pod vedením Takamori Sai-
góa prosadili úplné zrušení šógunátu  
a konfiskaci Jošinobuova majetku. Joši-
nobu na to reagoval prohlášením, že se 
necítí vázán vyhlášením restaurace a na 
konci ledna se po sérii žhářských útoků  
v Edu, sídelním městě Tokugawů, rozhoře-
la válka, vedená na souši i na moři, v níž 
na obou stranách bojovaly jak tradičně 
organizované a vyzbrojené jednotky, tak 
jednotky moderně vyzbrojené a organi-
zované podle západních vzorů. V lednu 
1868, na samém počátku války, kdy 
jednotky šógunátu podporované fran-
couzskými vojenskými poradci zaútočily 
na Kjóto, byl bránícím se jednotkám kní-
žectví Čóšú a Sacuma propůjčen císařský 
prapor a velení se formálně ujal princ 

Daiiči torii je s 25 metry nejvyšší torii bránou v Japonsku. Byla vztyčena v roce 1921, pro postupující opotřebení 
odstraněna v roce 1943, a obnovena v roce 1974. Před ní vpravo se nachází kamenná stéla s vytesaným jménem 
svatyně.

Fontána Irei no izumi, Pramen utěšení duší, abstraktní zpodobnění matčina lůna, do nějž se symbolicky vrací duše 
mrtvých. 

Vladimír Šulc
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Akihito Komacu, čímž oficiálně vznikla 
Císařská armáda. Císařská armáda byla 
početně slabší než jednotky šógunátu, 
které měly převahu zhruba 3:1, ale 
Císařská armáda byla lépe a moderněji 
organizována a vyzbrojena, přičemž dis-
ponovala i kulomety Gatling. Díky lepší 
organizaci a velení získala poměrně 
rychle převahu, Takamori Saigó zvítězil 
v bitvě u Kóšú a Kacunumy a oblehl Edo, 
které kapitulovalo v květnu. Po kapitulaci 
Eda a vítězství císařských sil u Uena  
v červenci se zbytky šógunových jedno-
tek a víceméně neporaženého námoř-
nictva stáhly na Hokkaidó, kde byla vy-
hlášena Republika Ezo, jediná republika, 
která kdy vznikla na japonském území. 
Edo bylo 26. října 1868 přejmenováno 
na Tokio (japonsky Tókyó) a tímto dnem 
začala oficiálně éra Meidži. Válka po-
kračovala přípravou císařského námoř-
nictva na invazi na Hokkaidó a námořní 
bitvou v přístavu Mijako na severním 
Honšú a rozhodující bitvou v zálivu Ha-
kodate, v níž bojovaly na obou stranách 
moderní parní lodě. Klíčovou úlohu  
v těchto střetnutích měl obrněnec Kotecu, 
první japonská obrněná loď, původně 
ve Francii postavená CSS Stonewall. 
Občanská válka Bošin skončila kapitulací 
republiky Ezo na konci června 1869. 
Zbožštělé duše (kami) padlých bojovníků 
z války Bošin spočinuly v nově ustano-
vené svatyni Šókonša ve druhém roce 
Éry Meidži, v roce 1869. V roce 1874 
navštívil svatyni císař Meidži, složil zde 
poému věnovanou těm, kdo položili svůj 
život za vlast (Ujišťuji ty, kdo bojovali 
a zemřeli za svou zemi, že jejich jména 
budou žít navěky v tomto chrámu  
v Musašino). V roce 1879 byla svatyně  
z vůle císaře přejmenována na Jasu-
kuni a v rámci budování šintoistického 
kultu jako státního náboženství se stala 
svatyní k uctění památky padlých. Na 
seznamech, vedených v budově Reidžibo 
hóanden a psaných na ručním papíře, je 
uchováno více než 2 466 000 jmen pad-
lých ve válkách 19. a 20. století, války 
Seinan, japonsko-čínské války, rusko-ja-
ponské války, 1. světové války, man-
džuské a čínské války ve 30. letech 20. 
století a 2. světové války, kterou Japonci 
nazývají Velkou východoasijskou válkou. 
Reidžibo hóaden je umístěn v sakurovém 
háji za hlavním chrámem (Haiden)  
a hlavní svatyní (Honden),  
v níž kami dlí. V období květu sakur se 
kami převtělují do květů sakur. Těch je 
v areálu Jasukuni na 600, odrůd Somei 
Jošino a Jamazakura. První stromy zde 
byly vysazeny v roce 1870 a jsou jedním 
ze symbolů nejen Jasukuni, ale i celého 
Japonska. Japonská meteorologická 

HISTORIE

Daini torii, druhá chrámová brána, je bronzová, postavená v roce 1887. Je to největší bronzová torii brána  
v Japonsku. Za ní se nachází hlavní brána do svatyně, šinmon. Stavba z cypřišového dřeva byla dokončena v roce 
1934 a restaurována v roce 1994. Každé z dvojice masívních dveří nese císařskou chryzantému o průměru  
1,5 metru. 

Pomník rusko-japonské války s reliéfy 
zobrazujícími jednotlivé události války včetně 

několika věnovaných bitvě u Cušimy.

Socha Masudžiróa Ómury byla první figurální skulp-
turou západního typu vytvořenou v Japonsku. Stalo 
se to v roce 1893. Pamatujete si postavu padoucha 
Ómury z filmu Poslední samuraj? S filmovou postavou 
měl historický Ómura společnou klíčovou roli  
v modernizaci císařské armády, míjí se v charakteru  
a v době. Historický Masudžiró Ómura pocházel  
z rodiny lékaře z knížectví Čóšú, dostalo se mu kva-
litního vzdělání, kromě konfuciánské filozofie studoval 
západní lékařství, technologii a vojenskou taktiku, 
údajně se podílel i na konstrukci první japonské mo-
derní válečné lodi. Velel armádě knížectví Čóšú  
v povstání proti šógunovi v roce 1866, v době války 
Bošin byl náměstkem na ministerstvu války  
a podílel se na vedení vojenských operací. Po válce 
trval na pokračování v trendu modernizace císařských 
ozbrojených sil, čímž si znepřátelil reakční samuraje, 
kteří tento trend nelibě nesli, neboť si od obnovení 
císařské svrchovanosti libovali obnovení izolace 
Japonska a návrat k tradiční organizaci společnosti, 
v čemž je ovšem praxe éry Meidži zklamala. V září 
1869 byl napaden skupinou samurajů a na následky 
zranění 5. listopadu, ve věku 46 let, zemřel. Když 
jsme u předloh postav z filmu Poslední samuraj, výše 
zmíněný Takamori Saigó se stal mluvčím a vůdcem 
nespokojených tradicionalistů, odešel od dvora a  
z vlády, následován řadou význačných osobností,  
a stal se vůdcem samuraiské vzpoury známé jako 
válka Seinan nebo Sacumské povstání. Padl v po-
slední epické bitvě u Širojamy. Ve filmu se jmenoval 
Kacumoto a s historickou předlohou měl více společ-
ného než filmový Ómura. Oba byli pěkně zahraní, 
Ken Watanabe byl tradičně velmi charakterní, ctnost 
sama, ovšem padouch Ómura v podání Masato 
Harady byl k pomilování.
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agentura zde každoročně vyhlašuje za-
čátek svátku Hanami, svátku obdivování 
sakur. Slavností a svátků se v Jasukuni 
slaví celá řada, včetně narozenin vlád-
noucího císaře a jeho předků Meidži  
a Šówa (císař Hirohito), což ukazuje na 
přetrvávající sepětí svatyně s císařskou 
rodinou, i když Jasukuni je dnes, po odlu-
ce státu a církve v roce 1945, nezávislou 
náboženskou institucí. V areálu svatyně 
je celá řada soch, památníků a budov, 
je zde budova tradičního Japonského 
divadla nó (Nógakudó), je zde také 
ring pro zápasy sumó. Exhibice předních 
zápasníků včetně úřadujícího jokozuny 
jsou součástí tradičního jarního festivalu 
již od dob počátků svatyně. Pro mode-
láře je nejzajímavější a nejpřitažlivější 
součástí areálu muzeum Júšúkan, otevře-
né v roce 1882 a rozšířené v roce 2002. 
Je to jedno z mála japonských muzeí s 
expozicí věnovanou moderním válkám 
včetně 2. světové války. Muzeu Júšúkan 
je věnována podstatná část následující 
fotoreportáže. 

HISTORIE

Čúmon torii, třetí brána svatyně, za ní hlavní chrám Haiden. 

Sanšúden, recepce pro návštěvníky, kteří se chystají provést obřady k uctění památky kami. 

Historická budova muzea Júšúkan. 

Tento je věnován osádkám hlídkových torpédoborců. 

V předpolí muzea Júšúkan stojí několik samostatných 
památníků. Tento je věnován pilotům Speciálních útoč-
ných oddílů (známým jako kamikadze).

Tento 
památník 
je věnován 
válečným 
vdovám, 
sirotkům 
a dětem 
zahynuvším 
ve válce.
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HISTORIE

Svůj památník mají i váleční koně, vojenští psi a poštovní holubi.  
U pomníků můžete nalézt plechovky s jídlem a lahve s vodou, u 
psího pomníku byla psí konzerva. To jsou obětiny. Mimo jiné v areálu 
svatyně žije asi 400 bílých holubic, takže pokud hledáte, najdete i 
holubníky. 

A6M5 Zero v nové vstupní hale muzea z roku 2002. Tento stroj sériového čísla 4168 byl vyroben v říjnu 1943 v Nagoji. Vrak byl nalezen v Rabaulu, v roce 1974 byl převe-
zen do Japonska. Zakoupil jej Nobuo Harada a zrestauroval s použitím dílů z dalších nejméně dvou strojů (sér.č. 4240 a 4241). Renovace stroje trvala 20 let, od roku 1980 
do roku 2000, vystavený stroj nese marking Kókútai 281 (81-161).  V roce 2002 daroval pan Nobuo Harada tento exponát svatyni Jasukuni.  

Sedačka a kanón Zera.
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HISTORIE

Kanón ráže 150 mm vzor 89. Tento kus pochází z Okinawy. 

Z Okinawy pochází i tato houfnice ráže 150 mm 
vzor 96. Tento kus má pestrou historii, se 4. baterií 
1. těžkého polního dělostřeleckého pluku prošel 
bojišti v Mandžusku, na Filipínách se účastnil bitev 
na Bataanu a Corregidoru. V roce 1944 byl pluk 
přemístěn na Okinawu, kde byl v těžkých bojích 
zcela zničen. Po válce se houfnice nacházela v klubu 
veteránů na americké základně na Okinawě  
a v roce 1966 ji Armáda Spojených států věnovala 
svatyni Jasukuni.

Lokomotiva typ C56 Thajsko-
-Barmské dráhy. Po válce sloužila 
u Thajských státních drah až do 
roku 1977, ve svatyni je od roku 
1979. 
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HISTORIE

Celkový pohled do vstupní haly. Vstup do této části je zdarma, hlavní část muzea je za 800 jenů.

Vstup do prostor 1. patra.
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HISTORIE
Muzeum chronologicky mapuje vývoj 
vojenství v zemi. Období občanských válek 
a vzniku šógunátu dokumentuje kolekce 
zbrojí a historických zbraní. Pokud by byl 
zájem o kratší článek kupříkladu na téma 
vývoje katany, jsem k službám. 

Jednotlivá období vývoje jsou dokumentována na přehledných a graficky pěkně provedených panelech. Zde období interakcí se západními velmocemi s komodorem Perrym  
v centru.

Vitrína věnovaná obraně pobřeží v době pozdního šógunátu. 

Tažení v Číně.

S třicátými léty a konflikty v Číně začínají být vitríny podrobnější. Zde vitrína 
věnovaná konfliktům a potýkání se s Rusy na mandžusko-sovětské hranici. 
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HISTORIE
Se vstupem Japonska do 2. světové války jsou 
vitríny velmi podrobné, opět s řadou historických 
artefaktů, chronologicky mapují jednotlivé kampaně. 

Jeden z kontroverzních momentů expozice, vitrína 
věnovaná Tokijskému procesu s válečnými zločinci. 
Panel si od interpretace smyslu této události vítězný-
mi mocnostmi drží jasný odstup a podává věc  
z japonského úhlu pohledu, který je především čín-
ským a korejským představitelům, ale i mírovým akti-
vistům trnem v oku.  Zájemcům o pozadí přípravy 
procesu doporučuji film Petera Webera The Emperor. 
Paralelní dějová linie, mapující vztah hlavního hrdiny 
s japonskou učitelkou, dává ději sice trochu nádech 
limonády, ale bez ní by to bylo pro velkou, přede-
vším dámskou, část populace nestravitelně suché. Pro 
nás postižené to ovšem nic suchého není a film má 
několik vrcholů, pro které ho stojí za to vidět. Setká-
ní generála MacArthura (Tommy Lee Jones) a císaře 
Hirohita (Takataró Kataoka) je skvělý historický 
biják a scéna předání pozvání pro císaře k návštěvě 
generála MacArthura je také skvěle udělaná. Dopo-
ručuji se na tento film podívat, má své kvality.

Význačné místo je věnováno indickému soudci Tokijského tribunálu (Dr. Radhabinot Pal, 27. ledna 1886 – 10. února 1967), který jako jediný ze soudců shledal obviněné  
ve smyslu obžaloby nevinnými. Jeho postoj je Japonci ctěn, Dr. Palovi je věnován i samostatný památník před historickou budovou muzea. Další pomník má v Kjótu, ve svatyni 
Rjózen gokoku. 
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HISTORIE

Vrcholem expozice je pro modeláře hlavní hala, v níž se nachází řada cenných historických artefaktů. Tato Jokosuka D4Y2 byla jako vrak nalezena na ostrově Jap na Západních 
Karolinách, v osmdesátých letech byla restaurována na Kiramazu AB. Základ trupu je ve skutečnosti D4Y1. Ve vystavené podobě nese marking Kókútai 523. 

Replika MXY-7 Óka (v anglickém přepisu Ohka) zavěšená v hlavní hale. Pilotům kamika-
dze je věnován i památník před budovou muzea.  (foto na straně 32.)

K replice Óky se váže velké dioráma s modely v měřítku 1/32, znázorňující útok 
skupiny G4M Betty nesoucí MXY-7 Óka a chráněné skupinou A6M5 Zero proti 
americké flotile u Okinawy. Tabule u diorámatu vysvětluje původ znaku květu sakury 
na boku trupu Óky tak, že členové jednotky si dali po smrti sraz u druhé sakury 
vpravo za branou svatyně. Tento strom je také označen tabulkou „Třešeň Džinrai“, 
podle názvu jednotky (Speciální útočná skupina Džinrai / Hrom).

Relikty z vykopávek.
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HISTORIE

Dalším charismatickým exponátem muzea je Kaiten typ 1, torpédo s lidskou osádkou. Tento Kaiten je trvalou zápůjčkou z US Army museum na Hawaji. V muzeu mají také část 
trupu z Kaitenu typ 4. 

Pamětní tabule bitevní lodi Mucu, věnovaná 1122 zahynuvším členům posádky lodi. 

Střední tank Či-Ha, typ 97. Tento tank sloužil u 9. tankového pluku v Mandžusku, v dubnu 1944 
byl pluk předisponován na Saipan, kde byl 7. července 1944 zničen. V sedmdesátých letech byl 
vrak tanku převezen do Japonska a v roce 1974 věnován muzeu Júšúkan. 

140mm kanón z bitevní lodi Mucu, potopené 8. června 1943.

Náležitá péče je věnovaná událostem kolem uzavření příměří 15. srpna 1945.
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HISTORIE
Nejsilnější dojem na mě v muzeu již při 
mé první návštěvě udělala tabla  
s chronologicky řazenými fotografiemi 
padlých ve druhé světové válce. Den po 
dni, jméno po jménu, osud po osudu. 
Má to sílu a váhu. Jen málo míst  
a muzejních expozic na mě v mém do-
savadním životě zapůsobilo tak silně, 
jako tato tabla. 

Jeden ze sálů je věnován japonským 
sportovním reprezentantům. 

Některým osobám jsou věnovány celé 
panely nebo vitríny, popisující jejich 
životní osudy, obsahující historické arte-
fakty k nim se vztahující, často dary  
z majetku rodin padlých. 
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HISTORIE

Brána chrámu Fukutoku. Pivnice je za rohem.

A zvenčí vypadá takhle. Nebojte se, vstupte, držte se hesla „Našinec si dobré pivo najde všude“ 
– a tady je to snadné. Mají i velký výběr lokálních saké. 

Brána Tajasu, pozůstatek původního hradu Edo, dnes vstup do zahrady Kitanomaru. Leží přes 
ulici naproti svatyni Jasukuni. 

Co říci závěrem? Svatyně Jasukuni je zajímavé a silné místo, nesoucí 
v sobě ducha historie. My, postižení vztahem k historii a chápající 
souvislosti historických dějů, a také snažící se pochopit souvislosti 
současného dění a jeho vazby na historii, na tomto místě nacházíme 
mnohé zdroje k přemýšlení a úctě k lidem, jejichž památce je tato 
svatyně zasvěcena. Expozice muzea Júšúkan na mě osobně působí 
vyváženě a můj pocit z expozice není o oslavě militarismu a oslavě 
válek, ale o úctě k obětem, které si války vyžádaly, a o vysoké 
ceně, zaplacené za dosažení míru. 
Pokud se vydáte do Tokia a rozhodnete se navštívit Jasukuni, bude-
te to mít snadné.  
V okolí jsou tři stanice metra, přičemž tokijské metro je sice roz-
sáhlé, ale také skvěle organizované a přehledné. Nejkratší cesta 
a zároveň nejzajímavější vstup do areálu je ze stanice Kudanšita. 
Zároveň doporučuji zbavit se doprovodu osob nepostižených láskou 
k vojenské historii, kupříkladu manželky či partnerky. Svatyni dají 
dámy dobře, je zajímavá a malebná, a pokud už v té době nebu-
dou mít za sebou návštěvu některých jiných turisticky atraktivních 
svatyní, zajisté je zaujme. Ale ani ty nejoddanější a nejodolnější 
nevydrží dobu potřebnou k řádnému vstřebání expozice muzea 
Júšúkan, a pokud si chcete návštěvu muzea řádně užít, musíte 
pro partnerku najít jiný vhodný cíl. Naštěstí v okolí takové jsou, 
kupříkladu hned přes ulici se nacházejí rozlehlé veřejně přístup-
né zahrady Kitanomaru s muzeem moderního umění, za nimi pak 
leží východní zahrada císařského paláce. Relativně nedaleko, při 
použití metra, je také Ginza nebo Nihonbaši se slavným obchodním 
domem Micukoši. Japonsko není zrovna země vhodná k nakupo-
vání a na světě není mnoho dražších obchodních domů, než je 
tento. Nicméně za vidění stojí, dřevěná plastika ve vestibulu staré 
budovy je úchvatná a lahůdkářství v suterénu Micukoši je pastvou 
pro oči i chuťové buňky. Přes ulici se rozkládá další obchodní zóna 
s řadou obchodů a restaurací, v okolí se nachází i několik turisticky 
oblíbených cílů. Je tu třeba známá svatyně Fukutoku, pro mě velmi 
zajímavá skutečností, že v podstatě o ulici vedle najdete vynikající 
pivnici Craft Beer Market. Obsluha mluví skvěle japonsky, anglicky 
trochu málo, takže se zde domluvíte stejně dobře i česky. Kvalitně 
zásobený pivní i likérový lístek mají ostatně i v angličtině, stejně 
jako jídelní lístek. Úroveň obsluhy je japonsky vysoká (v Čechách 
takovou jen tak někde nenajdete), jednohubky k pivu jsou boží  
a nespletete se, ať už si objednáte cokoli. Je to ideální místo pro 
vstřebání celodenních zážitků i vhodné místo pro setkání dočasně 
odloučených partnerů.  

Sajónara! 

Vladimír Šulc



POSTAVENO

Bf 109G-5 1/48

postavil Petr Zatřepálek

NOVINKA - ČERVEN 2016
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POSTAVENO

Kat. č. 82112
Stránka produktu 

S tímto Bf 109G-5 létal maj. Walther Dahl, velitel III./JG 3 ve stej-
né době jako s kamuflovaným Bf 109G-6. Oba messerschmitty měly 
pilotova vítězství namalovány na směrovkách v téměř shodné podobě. 
Dahl dosáhl svého prvního vítězství 22. června 1941 v Sovětském svazu, 
posledního pak 26. dubna 1945. Jeho celkové skóre činí 128 sestřelů, 
vyznamenán byl Rytířským křížem s dubovou ratolestí. Povšimněte si zna-
ku JG 3 na motorovém krytu.

W.Nr. 27112, Maj. Walther Dahl,  
velitel III./JG 3, Bad Wörishofen, prosinec 1943
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
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4. zsl, 42. letka, Čáslav, září 1996

POSTAVENO
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

Avia B-534 III.serie

eduard46 INFO Eduard - červen 2016



B.534.162, letka 32, Letecký pluk 4,  
letiště Pardubice, červenec 1937
Tento letoun byl 16. července 1937 lehce 
poškozen při pojíždění na ploše pardubic-
kého letiště. Kódové označení letounu E4 
zřejmě mělo, stejně jako další stroje letky, 
tenký černý lem. Bílý nátěr vrtulového ku-
žele identifikovalo stroje letky 32.

POSTAVENO

Kat. č. 70101

Stránka produktu 
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POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský

Kat. č. 632077

Stránka produktu 

Mosquito FB Mk.VI nose guns 
1/32 Tamiya
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-32/mosquito-fb-mk-vi-pridove-zbrane-1-32.html


POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský

P-39Q/N exhaust stacks

Bf 109G-6 propeller

Bf 109G-5 cockpit

SC 250 German WWII bombs

Kat. č. 632081

Kat. č. 648255

Kat. č. 648263

Kat. č. 672113

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

ČERVNOVÉ BRASSINY
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-39q-n-vyfuky-1-32.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-vrtule-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-kokpit-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/sc-250-nemecke-bomby-2-sv-v-1-72.html


Bf 109G-6
Erla canopy 1/48
EX524

Bf 109G-6
classic canopy 1/48
EX525

MiG-21MF
w/ canopy seal 1/48
EX526

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-kabina-erla-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-klasicka-kabina-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-21mf-s-tesnenim-kabiny-1-48.html


BIG5337  IJN KAGERO  1/350  Tamiya
BIG5338  GERMAN SUBMARINE TYPE IX C/40                
                1/72  Revell
BIG3364  MIRAGE IIIc - PART I.  1/32  Italeri
BIG3365  A-6E TRAM - PART I.  1/32  Trumpeter
BIG49152  METEOR F.8  1/48  Airfix
BIG49153  Su-7  1/48  Směr

632080  P-40 wheels w/ pattern  1/32  Hasegawa
632082  Bazooka rocket launchers for P-40  1/32 
648264  SC 50 German WWII bombs  1/48 
648265  Bf 109G external fuel tanks  1/48  Eduard
648268  MiG-23BN wheels  1/48  Trumpeter
672106  Spitfire Mk.IX wheels - 5 spoke, smooth tire  1/72  Eduard
672107  Spitfire Mk.IX wheels 5 spoke, w/pattern  1/72  Eduard
672108  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, smooth tire  1/72  Eduard
672109  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, w/pattern  1/72  Eduard
672110  Spitfire exhaust stacks - fishtail  1/72  Eduard
672111  Spitfire exhaust stacks - rounded  1/72  Eduard
672112  Spitfire Mk.IX cockpit  1/72  Eduard 

SIN64823  Bf 109G-6 essential  1/48  Eduard

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (červenec) 

BRASSIN  (červenec) 

BIGSIN  (červenec) 

Červenec 2016

BIG5337 BIG3364

BIG49152

632082  Bazooka rocket launchers for   
   P-40  1/32
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648268  MiG-23BN wheels  1/48  Trumpeter

648264  SC 50 German WWII bombs  1/48

648265  Bf 109G external fuel tanks  1/48  Eduard

672107  Spitfire Mk.IX wheels 5 spoke, w/pattern   
   1/72  Eduard

632080  P-40 wheels w/ pattern   
   1/32  Hasegawa

672106  Spitfire Mk.IX wheels - 5 spoke,  
   smooth tire  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH Červenec 2016
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672111  Spitfire exhaust stacks - rounded   
   1/72  Eduard

672109  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke,  
   w/pattern  1/72  Eduard

672110  Spitfire exhaust stacks - fishtail   
   1/72  Eduard

672108  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke,  
   smooth tire  1/72  Eduard

672112  Spitfire Mk.IX cockpit  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH Červenec 2016
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ON APPROACHON APPROACH
Červenec 2016
SIN64823  Bf 109G-6 essential  1/48  Eduard

BIGSIN kolekce obsahující 1 Brassin sadu a 2 fotoleptané 
sady pro Bf 109G-6 v 1/48 od Eduardu.

- exteriér,
- upínací pásy FABRIC,
- Brassin kokpit.

Všechny sady v této kolekci jsou dostupné samostatně, ovšem 
jejich spojení v edici BIG SIN znamená slevu až 30%.
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ON APPROACH
Modely červenec 2016

8457
Yak-3
1/48

FOTOLEPTY (červenec) 
LEPTY
53170   CV-63 Kitty Hawk pt.1 - island    1/350  Trumpeter
53171   CV-63 Kitty Hawk pt.2 - hull&deck    1/350  Trumpeter
32390   T-28B/D Trojan undercarriage    1/32  Kitty Hawk
32391   T-28B/D Trojan exterior    1/32  Kitty Hawk
32874   Seatbelts IJN fighters STEEL    1/32 
32875   Seatbelts Soviet Union WWII fighters STEEL   1/32 
32876   T-28B/D Trojan interior    1/32  Kitty Hawk
32877   T-28B/D Trojan seatbelts    1/32  Kitty Hawk
36341   ZSU-23-4 Shilka    1/35  Meng
36342   C15A No. 13 cab    1/35  IBG
36343   Su-76M    1/35  Tamiya
36344   Su-76M fenders    1/35  Tamiya
36345   T-14 Armata side skirts    1/35  Takom
49099   Seatbelts IJN fighters STEEL    1/48 
49100   Seatbelts Soviet Union WWII fighters STEEL   1/48 
49781   MiG-31B/BS    1/48  AMK
72623   Spitfire Mk.IX landing flaps    1/72  Eduard
72624   Spitfire Mk.IX    1/72  Eduard
73038   Seatbelts IJN fighters STEEL    1/72 
73039   Seatbelts Soviet Union WWII fighters STEEL   1/72 
73560   F4U-4    1/72  Revell

ZOOMY
33159   T-28B/D Trojan 1/32  Kitty Hawk
FE781   MiG-31B/BS   1/48  AMK
F4U-4   SS560   1/72  Revell

OVERTREES
8290X Lysander Mk.III 1/48 Eduard
70121X Spitfire Mk.IXc late version 1/48 Eduard

OVERLEPT
8290-LEPT1      Lysander Mk.III 1/48 Eduard
70121-LEPT1    Spitfire Mk.IXc late version 1/48 Eduard

70121
Spitfire Mk.IXc late version
1/72

8290
Lysander Mk.III
1/48 (Reedice)
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ON APPROACHON APPROACH
TESTOVACÍ STAVBA

Spitfire Mk.IXc late version 1/72
ČERVENEC 2016
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C15A No. 13cab 1/35 IBG

ON APPROACHON APPROACH Červenec 2016

ZSU-23-4 Shilka  1/35 Meng
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https://www.facebook.com/Museum119/


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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