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ÚVODNÍK
kusů. A to už bude všechno, takže pokud 
jste model na přelomu září a října minuli, 
ohlídejte si ho v dubnu. Hind se tak vklíní mezi 
další dvě očekávané novinky řady Limited 
Edition, a to Typhoona a Crusadera v měřítku 
1/48. Protože tyto modely ještě nevypluly 
z Japonska, nedokážeme dostat Typhoona 
do lednového programu, jak jsme původně 
plánovali, protože teprve v lednu dopluje 
do Hamburku. Dostane se tak ve vydávacím 
plánu do března. Součástí bude i marking 
Jiřího Maňáka, pravda, půjde o rekonstrukci 
bez existence fotografie jeho stroje, já však 
myslím, že to nevadí. Z toho pro znalce plyne 
odpověď na otázku, o kterou z verzí půjde. 
Odpověď na tu druhou, kdy bude Bubbletop, 
zní za rok. Na den přesně. 

Video z Iron Bunny 2016 jste už jistě viděli. 
Letos jsme tuto akci zpravodajsky pokryli 
lépe než v předchozích dvou ročnících  
a předpokládám, že vaše potřeba informací 
byla naplněna mírou vrchovatou. Pokud ne, 
máte ještě šanci, v dnešním vydání infa najdete 
souhrnnou reportáž z akce i link na video. 
Řeknu vám, byl to letos nářez, manévry pro 
utajení závodního stroje byly skoro jako před 
vyloděním v Normandii, ale výrazy závodníků 
po odhalení závodního stroje, tedy stavěného 
modelu, stály za to. Volba Phantoma v 1/48 
byla extrémní stejně jako závod sám, šance 
model dokončit za 24 hodin mizivá, o to větší 
nároky na taktickou vyspělost a koordinaci 
v týmu kladla. Nutno říci, že většina týmů 
nárokům závodu dostála, výsledek byl pestrý 
a nálada účastníků již tradičně až euforická.  
I z tepla domova se na to dobře dívá. 

Děkujeme všem, kdo pro nás hlasovali 
v anketě Český Goodwill 2016. V naší 
kategorii jsme skončili druzí, což je ctí nejen 
pro naši firmu, ale také pro náš obor, který, 
jak jsem si opět ověřil při rozhovorech se 
zástupci ostatních nominovaných firem i s něk- 
terými porotci na vyhlášení výsledků, 
většina populace stále považuje za hraní  
a nás šéfy za hračičky a nadšence, kteří se 
těmi modýlky jen tak baví. Že by šlo o seriózní 
byznys, v němž je třeba pečlivě vážit každý 
krok, každou investovanou korunu a každý 
model, do kterého se pustíme, je ani ve snu 
nenapadne. Ostatně, mnozí modeláři jsou na 
tom stejně. Co myslíte, uděláme někdy Letova 
Š-231? Ve čtvrtce? 

Co určitě uděláme je P-51D Mustang. 
Vznikly o tom jisté pochybnosti poté, co 
čtvrtkového Mustanga během října oznámily 
tři další firmy. Nedivím se jim, Mustang je 
bingo. Ať se o něj poperou, my si pojedeme 
po svém a uvidíme, co bude nejlepší volba. 
My nepracujeme rychle, zato důkladně. Dnes 
má každý za to, že dobrá práce je rychlá 
práce. Na tom samozřejmě něco je, rychlá 
práce nese rychlé peníze. Na druhou stranu, 
kvalita je bezesporu funkcí vloženého času  
a nikdo mi nevymluví, že stále platí ono staré 
dobré práce kvapná málo platná. Ostatně, 
kdykoli jsme to zkusili obejít, nedopadlo to 
dobře, takže už nic zkracovat nebudeme, 
budeme modely i lepty dělat pořádně a 
budeme věřit, že se nám to jednou vrátí. To 
je hodnota, kterou vám nabízíme my, k tomu 
navíc přidáváme nápad a zábavu. Tak to 

vydržte, vyplatí se to. Eduardí měsíc je dobrá 
značka. 

Už jsem psal, co bylo v nedávné minulosti, 
i co bude v dálné budoucnosti. Pojďme 
nyní k blízké budoucnosti. Vlastně ke žhavé 
současnosti, vždyť dnes představované 
novinky se také ode dneška prodávají. 
Z nabídky modelů bude nejen pro české 
a slovenské zákazníky pravděpodobně 
nejzajímavější Spitfire Mk.XVI 1/72, 
vydávaný v edici LIMITED EDITION jako Dual 
Combo, obsahující, kromě jiných zajímavých 
barevných schémat, také rekonstruovaný 
marking stroje československého stíhacího esa 
Sq.Ldr. Otty Smika, DFC. Kit obsahuje výlisky 
jak pro starší verzi s klasickým provedením 
hřbetu, tzv.Highback, tak verzi se sníženým 
hřbetem trupu a bublinovou kabinou. K tomuto 
modelu vydáváme také čtyři verze Overtrees, 
pokrývající všechny varianty této verze 
Spitfiru. V této souvislosti musím upozornit, 
že verze s pozdější variantou křídla budou  
v prodeji s menším zpožděním kolem poloviny 
měsíce. 

V edici Profipack vracíme do naší nabídky 
dnes již legendární model Bell X-1 1/48, 
jeden z prvních mainstreamových modelů  
z naší produkce. Výlisky pocházejí z původ-
ních forem, resiny, leptané díly i obtisky jsou 
modifikovány. Také k tomuto Profipacku 
vydáváme Overtrees, jak je dnes zvykem. 
Model sám je samozřejmě poplatný době 
svého vzniku, mějte na paměti, že jsme tehdy 
byli začátečníci a spoustu jsme toho ještě 
neuměli. Dnes toho umíme víc a pomalu se 
z nás stávají pamětníci, tak si říkám, co je 
vlastně lepší…

V listopadové kolekci novinek také nabízíme 
dva modely v edici Weekend, F6F-5N Hellcat 
1/48 s resinovými detaily radomu a kanónů, 
což je v této edici jistou raritou, a Fokker Dr.I 
v měřítku 1/72. Dreidecker je nejúspěšnější 
stavebnicí naší produkce v měřítku 1/72,  
a i proto očekávám, že se v naší nabídce ani 
tentokrát neztratí. 

Řadu zajímavých novinek najdete také  
v řadě Brassin. Především je to „chobotnice“, 
podvozková šachta pro Macchi C-202 1/48, 
tedy pro model vydaný již v září v řadě Limited 
Edition, a také samozřejmě pro původní 
model Hasegawy. Tuto položku vydáváme na 
přání zákazníků, mimo jiné v podobě, jak si 
ji zákazníci přáli, i když si uvědomujeme, že 
ne vždy byla šachta v této podobě, neboť 
standardní provedení pravdě mělo s největší 

Vážení,

vítejte u dnešního infa. Celý měsíc marně 
přemýšlím, co udělat s pobouřením části 
modelářů nad Lukášovým vystoupením ve 
videu o E-dayi. Stále mě nic rozumného 
nenapadá, takže nezbývá, než se za jeho 
rozšafnou větu o trapnosti modelů bez leptů 
omluvit všem, kterých se dotkla. Lukáš to řekl 
v nadsázce jako žert v rámci jeho vystoupení. 
Jak je vidět, ne každý ho pochopil a my 
se máme ještě stále hodně co učit pokud 
jde o zacházení s politickou korektností. 
Taktéž všechny modeláře ubezpečuji, že 
modely řady Weekend v žádném případě 
nepovažujeme za trapné z důvodu absence 
leptů v jejich sestavě. Tuto řadu jsme svého 
času vytvořili jako levnější variantu k relativně 
drahým Profipackům. Vycházeli jsme, mimo 
jiné, z předpokladu, že pro část modelářů 
jsou lepty i masky, obsažené v Profipackách, 
příliš komplikované, obtížně akceptovatelné  
a z jejich pohledu jde o cenu zvyšující balast. 
Dokonce jsme se tehdy domnívali, že se bude 
Weekendů prodávat více, než Profipacků, což 
praxe k našemu překvapení brzy vyvrátila. 
Naopak, zákazníci se začali dožadovat 
samostatně vydávaných sad leptů i masek 
pro tyto Weekendy, takže nezbylo, než tyto 
položky zavést do sortimentu. No, nepřijde 
Vám to ťáplé? Chtěl jsem napsat trapné, ale 
to bychom zase byli tam, kde už jsme byli, 
že ano. Abych se vám tady neomlouval jak 
česká vláda Číňanům za návštěvu Dalajlámy, 
nemyslíme si, že kdo nepoužívá lepty je 
trapný. Na druhou stranu si myslíme, že 
modelářů, kteří nikdy lept nepoužili, je málo 
a stále jich ubývá. Důvodů k použití leptů 
nabízíme celou řadu, jedním z nejsilnějších 
jsou dosud nové STEELBELTS, jejichž aplikace 
je naprosto jednoduchá a efekt jejich použití 
je veliký. Podobným směrem se snažíme 
vést také klasické doplňkové sady. Ty mají 
pověst komplikovaných a problematicky 
využitelných záležitostí, vhodných jen pro 
velmi zkušené modeláře, jimiž v mnoha 
případech skutečně jsou. Již před několika 
lety jsme zásadně přehodnotili náš přístup 
ke konstrukci leptaných sad, dali jsme důraz 
na jejich využitelnost, na přesné lícování dílů 
a na srozumitelnost návodu. Zavedli jsme 
dvoustupňový systém kontroly sad před jejich 
zavedením do produkce, přičemž druhý stupeň 
se z velké části věnuje právě uživatelské 
přívětivosti sad a přesnosti a srozumitelnosti 
návodů. Osobně jsem přesvědčen, že tvrzení 
o malé využitelnosti Eduardích sad, ze kterých 
polovinu vyhodíte, je dnes již zastaralé klišé, 
nereflektující poslední vývoj. Chápu ovšem, že 
je to image, které jsme si v minulosti vybudovali 
a které nebude snadné změnit. Přesto snahu  
o změnu nevzdáváme, a proto se vás budeme 
snažit přesvědčit, že zbytek Lukášových slov 
sedí jako naše lepty do modelu. Připravíme 
vám no toto téma několik dalších videí, když 
nám to tak pěkně jde, a budeme pevně 
doufat, že vám nepřijdou trapná.

Kauza HIND v průběhu října vyšuměla, my 
jsme se jí přesto dále zabývali, udělali jsme 
si průzkum mezi obchodníky a shledali jsme, 
že aktuální poptávka je dalších 800 kusů, což 
je důvod k reedici modelu. Zatím to vypadá, 
že model opětovně nabídneme v dubnu 
2017, na kdy plánujeme vydat dalších 1000 
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by mohl v Česku zabrat. Všechny zmíněné 
sady jsou konstruované podle pravidel user 
friendly, zmiňovaných dříve v tomto textu, 
takže si jejich platnost a úspěšnost můžete 
snadno ověřit. Velice vhodné pro tuto činnost 
jsou sady STEELBELTS, kterých v naší dnešní 
nabídce najdete celkem jedenáct v měřítcích 
1/72, 1/48 a 1/32. Všeobecné sady 
pásů zastupují pásy pro japonská armádní 
letadla z 2. světové války, a pro francouzská 
prvoválečná letadla. Všechny tyto všeobecné 
sady jsou vydávány ve všech třech zmíněných 
měřítcích, takže jich je celkem šest, zbylých 
pět sad jsou unikátní sady pro konkrétní 
modely – pro He 111 1/72 (Airfix), Ju 87B 
1/48 (rovněž Airfix), Venturu Mk.II 1/48 
(Revell), T-33 1/48 (GWH), a konečně i pro 
Jak-3 1/32 od Special Hobby. Masky pak  
v podstatě kopírují produkci hlavních leptaných 
sad, potažmo našich modelů, neboť v nabídce 
jsou i masky pro obě verze právě dnes 
vydávaného Spitfira Mk.XVI jakož i Hellcata 
F6F-5N. Věnujte také pozornost dvěma novým 
sadám obtisků, i ty jsou vydávané jako náš 
feedback na frekventovaná přání zákazníků. 
Jednou z těchto sad jsou Balkenkreuze pro  
Bf 109G v 1/48. V prosinci budeme pokračovat 
podobnou sadou pro Fw 190A 1/72,  
a Hakenkreuzy pro Bf 109G 1/48. To jsem 
zvědav, co to udělá v Německu…

V listopadu se bude dít ještě něco málo nad 
rámec běžného programu. Jedna akce se ale 
dít nebude, a tou je Novemberfest. Letos ho 
vynecháme, protože si myslíme, že dvouletá 
perioda přinese více zajímavostí a novinek 

pravděpodobností zaplechovaný strop. Stejně 
tak plníme přání zákazníků dalšími položkami, 
motorem pro Fokker Dr.I 1/72, horním krytem 
motoru pro Spitfira Mk.XVI rovněž v 1/72,  
a koneckonců i turbokompresory pro P-38F  
v měřítku 1/48. Pokračujeme v doplňování 
naší kolekce výzbroje ve všech hlavních 
měřítcích, tentokrát pěti novými sadami.   
A nesmím opomenout zmínit cockpit pro  
v říjnu a poté i v prosinci vydávaný Bf 109F  
v měřítku 1/48, nejrozsáhlejší set, 
připravovaný na listopad, pokud ovšem 
nepočítáme BigSin pro Bf 109G-5. 

Co se fotoleptů týče, nabídka je obdobně 
rozsáhlá, jako v jiných měsících. Pro české 
modeláře budou jistě velmi zajímavé sady 
pro Jak-3 1/32 od Special Hobby. Dalším 
z vrcholů nabídky je sada pro M-10 v 1/35 
z produkce Tamiyi. Kolekce pěti sad pro He 
111H-6 jistě odpovídá významu typu, totéž 
je možno říci i o sadách pro 1/48 Ju 87B  
a 1/72 B5N1 Kate od Airfixu. Zabýváme se 
také lepty pro T-33 1/48 od GWH a Venturu 
Mk.II ve stejném měřítku od Revellu. V nabídce 
jsou i tři sady pro lodě, z nichž bych vás rád 
upozornil především na sadu mezinárodních 
námořních signálních vlajek v měřítku 1/350. 
Sada je barevná, oboustranně potištěná, 
leptaná z oceli tloušťky 0,1 mm, redukované 
leptáním na 0,05 mm. Tato sada otevírá sérii 
několika sad podobných, a my doufáme, že 
bude pro příznivce lodí vítaným počinem. 
Uvidíme, co na to pan Škopán. Nezapomeňte 
také na BigEdy, je jich šest a především 
Tempest Mk.V 1/32 pro model Special Hobby 

pro tradiční návštěvníky, kteří Novemberfest 
navštěvují pravidelně. Vzhledem k několika 
investičním akcím a změnám ve firmě, které 
chystáme na rok 2017, se na příští rok máte 
na co těšit. V listopadu bude náš reprezentační 
tým opět v Telfordu i v Bratislavě. Kromě toho 
nás čeká ještě jeden model. U příležitosti 3. 
výročí založení Bunny Fighter Clubu uvedeme 
nový vstupní model do klubu. I s ním se můžete 
seznámit právě teď. Pro jistotu upozorňuji 
a zdůrazňuji, že dva ze čtyř markingů ve 
stavebnici jsou fiktivní. Fiktivní Rudo Božík 
vypadá na rozdíl od Köninchenganica 
poměrně seriózně, takže by mohl leckoho 
splést, jak už se to ostatně jednou stalo po 
zveřejnění tohoto markingu na Facebooku. 
Takže, prosím vás, je to vymyšlené. Rudo 
Božík měl sice po válce v československém 
letectvu přezdívku Medzinárodný vrah, ale 
své sestřely, uznané, neuznané ani tajné, si 
na Bf 109G-6 během SNP nenamaloval. 
Neměl na to čas, a pak, slušný československý 
voják na svěřenou bojovou techniku obvykle 
nečmáral. Bohužel. Jak by to bylo pěkné, 
kdyby čmáral, a co by se s tím dalo dělat, 
ukazují poslední limitky MF a HIND. A když už 
jsme zase u nich, ještě vám musím říct, že se 
během listopadu mezi klubovými položkami 
objeví také Velorex v měřítku 1/72, doplněný 
o bojovou kamufláž 331. vrtulníkové letky,  
k němu budou k dostání také fotolepty. Dámy 
a pánové, přeji vám příjemné chvíle při studiu 
našeho famózního e-zinu, plného dobrých 
zpráv a příjemných překvapení. Buď kit! 

Vladimír Šulc
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BFC

Letošní, třetí ročník pohodového závodu v eXtrém-
ním modelaření inspirovaný legendárním auto-
mobilovým závodem 24 Heures du Mans a pro-
bíhající pod záštitou Bunny Fighter Clubu sliboval 
již od okamžiku vybrání závodního stroje náročný  
a zajímavý průběh. Navíc se nám s Vláďou Šulcem 
podařilo stroj velmi dobře utajit a provést i několik 
zdařilých klamných akcí sloužících ke zmatení všech.
Přihlašování bylo již tradičně spuštěno přesně  
v okamžik podzimní rovnodennosti. Přes prvotní nával, 
kdy během dvou minut bylo obsazeno sedm startov-
ních postů, zůstaly dlouho dva boxy volné. Nakonec 
byly po masivní agitaci obsazeny i ty. Těsně před 
zahájením se bohužel odhlásil ze zdravotních důvodů 
tým TNV, takže do vlastního závodu nastoupilo osm 
závodních stájí.
1. Modeláři z Polabí (Jan Novotný, Jakub Na-
demlejnský, Martin Nademlejnský, Petr Březina) 
-  obhájce titulu
2. Banda Veselých Patlalů (Petr Němec, Martin  
Němec, Václav Sluníčko, Jakub Kaplan)
3. Moravská Modelářská Squadra (Oldřich Homola, 
Jaroslav Staněk, Jiří Klimek, David Čech)
4. Nothing Box (Jan Hanzlíček, Martin Vochoc, Vla-
dimír Šuma, Bohumír Bílek)
5. TNV (Zdeněk Bříza, Michal Bříza, Jiří Souček,  
Jan Knetl)
6. Hell’s Snails (Petr Pastera, Michal Sudek, Petr 
Vacek, Filip Tomči)
7. Carrot Eaters (Martin Sýkora, Martin Černý,  
Daniel Marek, Tomáš Venkrbec)
8. Last Minute – Weekend Edition (Tomáš Matyska, 
Ján Hitka, Jakub Sudek, Josef Jetmar)
9. Sweetest (Patrik Pěcha, Ondřej Hadač,
Vladimír Kraus)
První nadšenci se na Bublavské závodiště začali sjíž-
dět už ve čtvrtek krátce po poledni. Nabídl jsem totiž 
všem zúčastněným možnost prodloužit si víkend a být 
zde od čtvrtka do pondělí. Jako první přijela parta 
ULTRAS z Kaznějova, která mi již tradičně pomáhá 
stavět závodiště. Díky nim proběhly poslední přípra-
vy v naprostém klidu a já se mohl věnovat rozchození 
informačního systému a letošní novinky – veřejného 
živého internetového vysílání ze závodiště.
Páteční podvečer pak byl ve znamení příjezdu zá-
vodníků, obsazování Závodních boxů a Paddocku 
a hlavně plnění břichů dobrotami z grilu a od pípy 
Permon. V mezičase pak nedočkavci zkoušeli mou 

BUBLAVA, říjen 14-16, 2016

Luboš Kuna
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BFC
obezřetnost a snažili se odhalit identitu závodní-
ho stroje. Stavebnice však byly bezpečně uloženy  
v neoznačených krabicích v uzamčené místnos-
ti mimo jejich dosah (stejně jako veškeré infor-
mace). Přesně ve 22:00 začal poslední před-
startovní briefing, na němž byl kromě informací k 
průběhu závodu odtajněn pomocí televizní hry závod-
ní stroj a následně vyhlášen vítěz Bublavské tipovačky  
„O štangli uheráku“, jimž se stal se dvěma správ-
nými hlasy tým Modeláři z Polabí. Tou dobou už  
s námi na místě byl i promo-tým firmy Eduard, který 
pilně pořizoval foto a video-dokumentaci a přenášel 
aktuality z průběhu závodu na facebook. Po odtajnění 
stroje, kterým byl F-4J Phantom II, a vstřebání překva-
pení se závodníci přesunuli do prostoru Paddocku, kde 
do pozdních hodin ladili detaily týmové strategie pro 
boj s kovadlinou. Závodiště bylo uzavřeno ve 23:15.
Sobotní ráno nás přivítalo několika slunečními paprsky 
nesměle vykukujícími přes mraky. To rozhodlo o tra-
ti pro fyzickou část závodu „Bublavského Bahňáka“. 
Nic se nebude zkracovat, pojede nebo půjde se celá 
trasa, bezmála 10 km dlouhá. Ředitel fyzické etapy 
Honza Smaržík sednul kolem sedmé hodiny ranní na 
kolo a již podruhé vyrazil na trať (poprvé ji jel při 
rekognoskaci). T s cílem osadit kontrolní body a umístit 
skryté fotopasti, které měly sledovat výkony závod-
níků. Ostatní se ve spěchu nasnídali a v půl osmé již 
prováděli poslední přípravy boxu před startem. Hlav-
ní inženýr obhajujícího týmu vylosoval kamufláže pro 
jednotlivé týmy a po kontrole boxů již nic nebránilo 
startu závodu, přesně v 8:00 hod. Zatím, co se první 
nasazené dvojice probíraly obsahem přidělené sta-
vebnice, zbytek týmu se většinou připravoval na spl-
nění fyzické etapy. První jedinci na trať vyrazili kolem 
deváté. Počasí závodníkům celkem přálo, technika 
fungovala spolehlivě, na trati nikdo nezůstal a pou-
ze tým Modelářů z Polabí měl problém s nalezením 
Kontroly č. 3. Protože jsme měli obavy, zda nebyla 
odcizena, sedl Smarža na kolo a úspěšně si dal trať 
potřetí.  Fyzickou vložku pak s jednou opravou týmy 
splnili již brzy odpoledne, takže Smarža mohl vyrazit 
na trať počtvrté a stáhnout fotopasti a kontrolní body.
Na závodišti mezitím probíhal lítý boj s plastem. 
Kompresory vrněly, frézky svištěly, kleště štípaly, 
šmirgly a papíry brousily, ale jinak bylo pracovi-
té ticho přerušované jen občasným zaklením, když 
se něco nepovedlo. Oproti předchozím ročníkům 
přibylo i jakési soutěživé napětí, protože přes pro-
hlášení jednotlivců, že si jedou akci hlavně užít, 
měli téměř všichni v hlavách ambici vyhrát. Kolem 
jedenácté hodiny dopolední došlo na závodišti  
k neplánovanému výpadku elektřiny. Asi po půl ho-
dině se podařilo odhalit viníka – rychlovarnou kon-
vici. Závod tak mohl bez přerušení pokračovat dál.  
A aby toho nebylo dost, zopakovali si ve 21:45 prá-
ci bez elektřiny ještě jednou, tentokrát zcela úmysl-
ně. Museli absolvovat deset minut modelaření pouze  
s čelovkou. S přibývajícím časem a narůstajícím stre-
sem se tempo závodníků prudce zvyšovalo. Na kon-
ci závodu už přes všeobecnou únavu připomínalo 
sprint. Není proto divu, že se občas závodníci nevy-
hnuli drobným chybám – tu obráceně nalepený nebo 
chybějící obtisk, tam chybějící táhlo nebo jiná součást. 
Přes tyto drobné nedostatky stálo v Parc-Fermé po 
skončení závodu sedm nádherných, úplně dokonče-
ných strojů. Pouze tým Sweetest, bojující od začátku 
pouze ve třech, nedokázal přes enormní snahu stroj 
dokončit a odevzdal jej pouze v surfu.
Zatímco na závodišti probíhalo balení vybavení, 
úklid závodních boxů a příprava na vyhlášení vý-
sledků, v prostoru rozhodčích se pilně hodnotilo. 
Trojice rozhodčích Radek Šíp, Jiří Brož a Jan Mikač 
se poctivě snažila ocenit práci závodníků a odha-
lit chyby na závodních strojích. Výsledky nakonec 
byly velmi těsné, mezi 3. a 6. místem byl rozdíl pou-
ze 4 body. Po vypršení času na protesty se rychle  
a nevyhnutelně blížil závěr celé akce – vyhlášení 
výsledků a předání cen. Jako první bod vyhlašová-
ní výsledků byla našimi děvčaty předána zvláštní 
cena „Bublavský švihák“ za nejhezčí závodní dres. 
Vítězem se stal tým Carrot Eaters.  Vlastního vy-
hlášení výsledků a předání hodnotných cen se pak 
spolu se mnou ujal ředitel firmy Eduard pan Vladi-
mír Šulc, který s námi spolu se svým promo-týmem 

strávil celý víkend. Tři vítězné týmy obdržely jako 
ceny exkluzivní elektrody používané pro tvorbu fo-
rem na modely, pamětní baseballky s logem IB  
a všichni účastníci byli za předvedený výkon od-
měněni stavebnicemi z produkce firmy Eduard.  
Pak už zbýval jen tradiční slavnostní oběd, loučení  
a odjezd spokojených závodníků (doufám). Na místě 
zůstala pouze parta ULTRAS, která provedla finální 
úklid areálu a jeho uvedení do původního stavu. 
V průběhu celého závodu se o závodníky staral nepo-
četný tým pořadatelů:
• Úžasné trio z kuchyně Lenka, Denča a Verča, 
které se staralo o dobrou náladu a hlavně o pitný  
a energetický režim, takže holky nevyndaly celý ví-
kend ruce ze dřezu (uhlí naštěstí nepřivezli).
• Smarža, který propotil několik cyklistických dresů při 
přípravě, kontrole a likvidaci fyzické etapy pro zá-
vodníky a poté pomáhal, kde mohl.
• Ráďa, Johny, Žatky a Venca, kteří fungovali jako 
maršálové, fotografové, rychlé spojky, číšníci, pomocní 
kuchaři, myči nádobí … prostě byli naprosto nepo-
stradatelní a vždy tam, kde jich bylo nejvíce potřeba.

Co dodat závěrem – asi jediné:
IRON BUNNY 2016 je mrtev
Ať žije IRON BUNNY 2017
(už makám na jeho přípravě)
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Kamufláž
letounu

Body

1. NOTHING BOX 77,50
2. Modeláři z Polabí 72,00
3. Carrot Eaters 69,00
4. Hell’s Snails 68,00
5. Banda veselých patlalů 66,00
6. Last Minute – Weekend Edition 65,00
7. Moravská modelářská squadra 60,00
8. Sweetest nebod.

BFC

Výsledky:

Realizační tým

eduard 9INFO Eduard - listopad 2016



Bf 109G-6  1/48
BFC VSTUPNÍ MODEL

BFC

Lt. Eduard Kleinkönnig, JG 9 “Fuchs”, ostrov Kolgujev, 1946

Rtk. Rudolf Božík, kombinovaná letka SNP, Slovensko, zaří 1944

Rtk. Rudolf Božík, kombinovaná letka SNP, Slovensko, zaří 1944

Dual Combo Bf 109G-6 
- plastové díly Eduard
- fotolepty 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 4 markingy
- Brassin: vrtule, kola, 
  kokpit  (vždy 1 ks)

Hptm. Horst Carganico, II./ JG 5, Pskov Jih, SSSR, začátek roku 1944
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E-BUNNYHO DOUPĚ
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1/72,  kat. č. 7438

SS576  Fokker Dr.I (fotolepty)

 2 markingy
 obtisky Eduard

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

479/17, Lt. August Raben, Jasta 18,  
Montingen (nyní Montoy-Flanville), Francie, říjen 1918

195/17, Lt. Hermann Vallendor, Jasta 2,  
Halluin, Francie, duben 1918

Fokker Dr.I

Stránka produktu 

MODELY 11/2016
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-dr-i-1-72-1-2.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


195/17, Lt. Hermann Vallendor, Jasta 2,  
Halluin, Francie, duben 1918

1/48,  kat. č. 84133

FE802 F6F-5N Nightfighter   (fotolept)

EX539 F6F-5N Nightfighter   (maska)

648102 F6F wheels   (Brassin)

 2 markingy
 obtisky Eduard
 Brassin: radom, hlavně kanonů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

F6F-5N, VF(N)-90, USS Enterprise, 1945

F6F-5N BuNo. 78704, Cpt. Robert Baird,  
VMF(N)-533, Ie Shima, Okinawa, červen 1945

F6F-5N Nightfighter

Stránka produktu 

MODELY 11/2016
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f6f-5n-nightfighter-1-48-1.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


X-1 Mach Buster
1/48

48908 X-1 upgrade set (fotolepty)  Prosinec 2016

1/48,  kat. č. 8079
- plastové díly Eduard
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 4 markingy
- Brassin: kola

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

MODELY 11/2016

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/x-1-mach-buster-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


S/N 46-062, Muroc Dry Lake Base, druhá polovina roku 1947

S/N 46-063, Edwards AFB, říjen 1947

S/N 46-063, Muroc Dry Lake Base, konec roku 1946

S/N 46-062, Edwards AFB, 1950

MODELY 11/2016
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Doporucujeme:

Kat. c. 2117

672108   Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, 
               smooth tire  (Brassin)
672109   Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke,  
               w/pattern  (Brassin)
672110   Spitfire exhaust stacks - fishtail  (Brassin)
672111   Spitfire exhaust stacks - rounded  (Brassin)
672121   Spitfire 500lb bomb set  (Brassin)
672122   Spitfire drop tank  (Brassin)
672125   Spitfire Mk.XVI top cowl  (Brassin)
CX425    Spitfire camo scheme B 1/72  (maska) 
72639     Spirfire Mk.XVI (fotolept)
               Prosincová novinka
72640     Spirfire Mk.XVI landing flaps (fotolept)
               Prosincová novinka
672126 Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  (Brassin)
               Prosincová novinka

Plastové díly Eduard
Fotolepty 
Krycí maska
8 markingů
Obtisky Cartograf, popisky Eduard

MODELY 11/2016

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-dual-combo-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


TB900, 349. squadrona, Wunstorf, 
Německo, léto 1945

SL721, AVM Sir James Robb, 1948

TB752, S/Ldr. Henry Zary, velitel 403. squadrony,  
Belgie, duben 1945

RR227, S/Ldr. Otto Smik,  
velitel 127. squadrony,  
letiště Grimbergen, Belgie,  
listopad 1944

TB634, 421. squadrona (RCAF),  
P/O A.F. McIntosh,  
letiště B.90 Petit Brogel, Belgie, 
březen 1945

TB675, 485. squadrona (RNZAF),  
W/O M. Lind, Fassberg, Německo,  
léto 1945

TD341, 443. squadrona,  
letiště Uetersen, Německo,  
srpen 1945

TD240, S/Ldr. Boleslaw Kaczmarek, 
velitel 302. squadrony,  
letiště Varrelsbuch, Německo,  
léto 1945

MODELY 11/2016
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11/2016

632095
CBU-105

1/32  

Brassin sada - bomby CBU-105 
v měřítku 1/32. Obsahuje 6 ks 
bomb a obtisky s popiskami.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- maska: ne

632096 
Mk.82 bombs  
1/32

Brassin sada - bomby Mk.82 
v měřítku 1/32. Obsahuje 6 ks 
bomb a obtisky s popiskami.
 
Sada obsahuje:
- resin: 30 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Postaveno - na straně 46
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/cbu-105-1-32.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
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648279
Bf 109F cockpit   
1/48  Eduard

Cockpit Brassin set for Bf 109F 
in 48th scale for Eduard kit. 
Set contains complete cockpit 
interior and canopy frame 
details. 
 
Set contains:
-resin: 17 parts
-decals: yes
-photo-etched details: yes
-film: yes
-painting mask: no

Brassin sada - rakety AGM-114 
Hellfire v měřítku 1/48.  
Obsahuje 2 závěsy, každý po  
4 ks raket. Čiré díly pro  
laserovou jednotku.
 
Sada obsahuje:
- resin: 50 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

648278
MC.202 undercarriage bay
1/48  Eduard/Hasegawa

Brassin sada – podovzková 
šachta pro MC.202 v měřítku 
1/48. Doporučeno pro staveb-
nici Eduard kat.č. 1132 Folgore 
a pro stavebnice Hasegawa.
 
Sada obsahuje:
- resin: 9 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

648280 
AGM-114 Hellfire   

1/48  

BRASSIN 11/2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Postaveno - na straně 48

Postaveno - na straně 48

Postaveno - na straně 46
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648285
P-38F turbochargers & air intakes 
1/48 Academy

Brassin sada – turbokom-
presory a vstupy  vzduchu 
pro P-38F v měřítku 1/48 od 
Academy. Sada obsahuje dva 
turbokompresory s krycími 
plechy a vstupy vzduchu na 
trupových gondolách.
 
Sada obsahuje:
- resin: 10 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

BRASSIN 11/2016

648286
F-104 C2 ejection seat 
1/48 Academy 

Brassinová sada  - vystřelovací 
sedačka C2 pro F-104  
v měřítku 1/48 od Hasegawy. 

Sada obsahuje:
- resin: 4 díly
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

672125
Spitfire Mk.XVI top cowl

1/72  Eduard

Brassinová sada – jednodílný 
horní kryt motoru pro Spitfi-
re Mk.XVI v měřítku 1/72 od 
Eduardu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 1 díl
- obtisk: ne
- lept: ne
- krycí maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Postaveno - na straně 46

Postaveno - na straně 47
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-kryt-motoru-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


672139
Fokker Dr.I engine 
1/72 Eduard

672132
B-17G guns
1/72  Airfix

672141 
Sniper ATP   

1/72

BRASSIN 11/2016

Brassinová sada kulometů 
M-2 pro všechny pozice B-17G. 
Doporučeno pro stavebnici  
v měřítku 1/72 od Airfixu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 27 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

Brassinová sada motoru pro 
Fokker Dr. I v měřítku 1/72 od 
Eduardu. 

Sada obsahuje:
- resin: 3 díly
- obtisk: ne
- lept: ano
- krycí maska: ne

Brassinová sada zaměřovací-
ho systému Sniper v měřítku 
1/72. Čiré díly pro optickou 
jednotku.
 
Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu Postaveno - na straně 48

Postaveno - na straně 47

Postaveno - na straně 47
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-nohy-bronzove%2c-kola-petipaprskova-se-vzorem-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-dr-i-motor-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
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BRASSIN 10/2016

Kolekce 5 Brassin sad pro Bf 109G-5 v 1/48 od Eduardu.

- motor a trupové zbraně,
- vrtule,
- kola,
- externí palivové nádrže,
- radiostanice.

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

Stránka produktu 

SIN64827
Bf 109G-5 ADVANCED               
1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-5-advanced-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


VÝBĚR 11/2016

HMCS Snowberry  1/144 Revell

FOTOLEPTY A MASKY

HMCS Snowberry pt. 3 railings 1/144  Revell (53177)
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Yak-3  1/32 
Special Hobby

FOTOLEPTY A MASKY 11/2016

Yak-3 landing flaps  1/32 Special Hobby (32394)
Yak-3  1/32 Special Hobby (32891)

Yak-3 seatbelts STEEL  1/32 Special Hobby (32892)
Yak-3  1/32 Special Hobby (JX195) (maska)
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FOTOLEPTY A MASKY 11/2016

M-10 Mid production 1/35  
Tamiya

M-10 Mid production 1/35  Tamyia  (36349) 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/m-10-stredni-vyrobni-serie-1-35.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


PE-SETS AND MASKS 10/15

Ventura Mk.II  1/48 
Revell

FOTOLEPTY A MASKY 11/2016

Ventura Mk.II exterior 1/48 Revell (48900)
Ventura Mk.II undercarriage 1/48 Revell (48901) 
Ventura Mk.II bomb bay1/48 Revell (48902)
Ventura Mk.II seatbelts STEEL 1/48 Revell (49798)
Ventura Mk.II interior 1/48 Revell (49799)
Ventura Mk.II interior 1/48 Revell (FE799) (Zoom)
Ventura Mk.II 1/48 Revell (EX538) (maska)
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2016/


T-33A 1/48  
Great Wall Hobby

FOTOLEPTY A MASKY 11/2016

T-33A landing flaps  1/48 Great Wall Hobby  (48903)  
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (49796) 
T-33A seatbelts STEEL 1/48 Great Wall Hobby  (49797) 
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (FE796) (Zoom)
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (EX533) (maska)
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Ju 87B-1  1/48 
Airfix

FOTOLEPTY A MASKY 11/2016

Ju 87B-1  1/48 Airfix (49800)
Ju 87B-1 seatbelts STEEL  1/48 Airfix
Ju 87B-1  1/48 Airfix (FE800) (Zoom)
Ju 87B-1  1/48 Airfix (EX536) (maska)

eduard 29INFO Eduard - listopad 2016

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2016/


 

BIG5342  CV-63 KITTY HAWK - PART II.  1/350  Trumpeter

BIG2402  TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR  1/24  Airfix 

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby 

BIG49159  Ju 88A-4  1/48  ICM

BIG72114  HALIFAX B Mk.III  1/72  Revell

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell

BIG2402  TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR  1/24  Airfix 

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby

23022 Typhoon Mk.Ib Car Door interior
23023 Typhoon Mk.Ib Car Door landing flaps
23024 Typhoon Mk.Ib Car Door engine
23025 Typhoon Mk.Ib Car Door seatbelts STEEL
23026 Typhoon Mk.Ib Car Door wings armament
LX002 Typhoon Mk.Ib Car Door 1/24

32392 Tempest Mk.V landing flaps
32880 Tempest Mk.V
32881 Tempest Mk.V seatbelts STEEL
JX193 Tempest Mk.V  1/32

53172 CV-63 Kitty Hawk railings & safety nets pt.3  1/350
53173 CV-63 Kitty Hawk aircraft pt. 4  1/350
53174 CV-63 Kitty Hawk life boats pt. 5  1/350

BIG5342  CV-63 KITTY HAWK - PART II.  1/350  Trumpeter

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell

72601 JAS-39 ladder
73565 JAS-39D
CX460 JAS-39D Gripen  1/72
73018 Remove Before Flight - yellow/black

BIG49159  Ju 88A-4  1/48  ICM

BIG72114  HALIFAX B Mk.III  1/72  Revell

48894 Ju 88A-4 exterior
49782 Ju 88A-4 interior
49783 Ju 88A-4 seatbelts STEEL
EX527 Ju 88A-4  1/48

72625 Halifax B Mk.III main bomb bay
72626 Halifax B Mk.III wing bomb bays
72627 Halifax B Mk.III exterior
73561 Halifax B Mk.III interior
CX458 Halifax B Mk.III  1/72

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

BIG5342  CV-63 Kitty Hawk  Part II.  1/350  Trumpeter

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell

eduard30 INFO Eduard - listopad 2016

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2016/


MODELY
7438   Fokker Dr.I       1/72 Weekend edition
84133  F6F-5N Nightfighter     1/48  Weekend edition
8079 X-1 Mach Buster     1/48 ProfiPACK 
2117 Spitfire Mk.XVI Dual combo     1/72 Limited edition
 
FOTOLEPTY                             
17041   HMS Queen Elizabeth       1/700    Trumpeter
53177  HMCS Snowberry pt. 3 railings       1/144   Revell
53178   International Marine Signal Flags STEEL      1/350
32394   Yak-3 landing flaps       1/32   Special Hobby
32891   Yak-3       1/32   Special Hobby
32892   Yak-3 seatbelts STEEL       1/32   Special Hobby
32889   Seatbelts France WWI       1/32
32890   Seatbelts IJAAF WWII       1/32
36349   M-10 Mid production       1/35   Tamiya
48900   Ventura Mk.II exterior       1/48   Revell
48901   Ventura Mk.II undercarriage       1/48   Revell
48902   Ventura Mk.II bomb bay       1/48   Revell
48903   T-33A landing flaps       1/48   Great Wall Hobby
49108   Seatbelts France WWI       1/48
49109   Seatbelts IJAAF WWII       1/48
49796   T-33A       1/48   Great Wall Hobby
49797   T-33A seatbelts STEEL       1/48   Great Wall Hobby
49798   Ventura Mk.II seatbelts STEEL       1/48   Revell
49799   Ventura Mk.II interior       1/48   Revell
49800   Ju 87B-1       1/48   Airfix
49801   Ju 87B-1 seatbelts       1/48   Airfix
72634   He 111H-6 exterior       1/72   Airfix
72635   He 111H-6 bomb bay       1/72  Airfix
73047   Seatbelts France WWI       1/72
73048   Seatbelts IJAAF WWII       1/72
73573   He 111H-6 seatbelts STEEL       1/72   Airfix
73574   He 111H-6 interior       1/72   Airfix
73575   B5N1 Kate       1/72   Airfix

ZOOMY  
FE796   T-33A         1/48   Great Wall Hobby
FE799   Ventura Mk.II interior         1/48   Revell
FE800   Ju 87B-1         1/48   Airfix
FE802   F6F-5N Nightfighter         1/48   Eduard
SS575   B5N1 Kate         1/72   Airfix
SS574   He 111H-6         1/72   Airfix
SS576   Fokker Dr.I         1/72   Eduard

MASKY 
EX536   Ju 87B-1       1/48   Airfix
EX538  Ventura Mk.II interior       1/48   Revell
EX539   F6F-5 N       1/48   Eduard
CX466   B5N1 Kate       1/72   Airfix 
CX467  He 111H-6       1/72   Airfix 
CX468   Whitley Mk.VII       1/72   Airfix
CX469   Spitfire Mk.XVI Highback       1/72   Eduard
CX470   Spitfire Mk.XVI Bubbletop       1/72   Eduard

BIGED
BIG5342   CV-63 KITTY HAWK - PART II.       1/350   Trumpeter
BIG2402   TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR       1/24   Airfix 
BIG3370   TEMPEST Mk.V       1/32   Special Hobby 
BIG49159   Ju 88A-4       1/48   ICM
BIG72114   HALIFAX B Mk.III       1/72   Revell
BIG72115   JAS-39D       1/72   Revell

BRASSIN
632095   CBU-105       1/32 
632096   Mk.82 bombs       1/32 
648278   MC.202 undercarriage bay       1/48   Eduard/Hasegawa
648279   Bf 109F cockpit       1/48   Eduard
648280   AGM-114 Hellfire       1/48 
648285   P-38F turbochargers & air intakes       1/48   Academy
648286   F-104 C2 ejection seat       1/48   Hasegawa
672125   Spitfire Mk.XVI top cowl       1/72   Eduard
672132   B-17G guns       1/72   Airfix
672139   Fokker Dr.I engine       1/72   Eduard
672141   Sniper ATP       1/72 

OBTISKY 
D48027   Bf 109G Balkenkreuze       1/48   Eduard
D72011   Spitfire Mk.XVI Bubbletop stencils       1/72   Eduard

BIGSIN
SIN64827   Bf 109G-5 ADVACED       1/48   Eduard
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HISTORIE

Finsku, pod vedením Horsta Carganica, 
jenž byl znám díky svým letounům 
s kresbou Mickey Mouse. Když však 
Carganico slyšel o Kleinkönnigově 
záměru namalovat si na stíhačku králíka  
a viděl jeho neústupnost, reagoval na to 
poměrně popuzeně: “Myš nebo nic! Jiné 
hlodavce mi sem netahejte!”. Za trest ho 
odvelel k týlové jednotce Luftwaffe, která 
strouhala mrkev do konzerv určených 
pro letecké pozorovatele ke zlepšení 
zraku.

Ale ústupové boje i tajné německé 
plány s Kleinkönnigovým osudem 
pořádně zamíchaly. Patrně jste již 
slyšeli o německých povětrnostních  
a výzvědných stanicích v Arktidě. Bylo jich 
více než 10 a posádka poslední z nich, 
Haudegen na Špicberkách, byla zajata 
až v září 1945! Určitě jste však nevěděli 
o tajné německé základně Kaninchen I 
na ostrově Kolgujev, severovýchodně od 
Murmansku.

Německé velení dlouho věřilo, že 
ponorková válka a koordinované akce 
Vlčích smeček budou úspěšné. Obávali 
se však, že Spojenci otevřou letní trasu 
konvojů s dodávkami “Lend Lease”  
z USA do SSSR západním směrem, tj. 
přes Beringův průliv. Jako strategickou 
základnu si proto Němci zvolili ostrov 
Kolgujev, na němž v roce 1943 zřídili 
meteostanici a v průběhu roku 1944 
zde vytvořili maskované letiště pro 
průzkumné letouny a jejich stíhací 
doprovod. Výzvědné lety pochopitelně 
směřovaly k Murmansku a jeho okolí a 
rovněž nad území severní Sibiře, kde se 
Němci snažili zjistit, zda tam náhodou 
není něco zajímavého. Nebylo.

Pro tento účel byla založena zcela 
nová stíhací doprovodná jednotka 
Jagdgeschwader 9, jejímž velitelem 

byl Hauptmann Bogislaw Freiherr 
von Schlauer-Fuchs. Eskadra obdržela 
několik Messerschmittů Bf 109 G-6  
s tropickým nátěrem původně určených 
pro útoky na britská ropná pole  
v Perském zálivu. Horní plochy však 
byly doplněny zelenou a černou barvou 
pocházející ze zásob finského letectva. 
Jedním z jeho podřízených se stal právě 
Lt. Kleinkönnig, který si na bok svého 

V uplynulých letech jsme vás ve dvou 
článcích seznámili s neuvěřitelnými 
příhodami českého pilota Eduarda 
Kleinkönniga (rovněž známý pod krycím 
jménem Lt. Carrol Bunnyfield), a to jak 
v zapomenuté africké Válce o mrkev, 
tak i z proslulých závodů okolo Afriky, 
při nichž se účastnil tajné vědecké mise 
zaměřené na objevení žijících dinosaurů. 
Jeho MiG-21 (s nápisem Bunny Fighter) 
byl v jisté době k vidění v Maďarsku a je 
nejen vyfotografován, ale i nafilmován. 
Bohužel jeho závodní MiG-15 (s nápisem 
Bunny Racer) zatím nalezen nebyl. Ale 
věřme, že se tento unikátní stroj podaří 
vypátrat a představit veřejnosti.

Je poměrně málo známou skutečností, 
že rodák z Žatce pplk. v.v. Eduard 
Kleinkönnig se stal bojovým letcem 
již v době druhé světové války, a to 
pěkně daleko od Afriky i rodných Čech. 
Na konci roku 1943 měl v hodnosti 
Leutnant nastoupit ke stíhací jednotce ve 

Mapa německých meteostanic v Arktidě včetně dosud neznámé Kaninchen I . 

Sovětská reklama na mroží zmrzlinu  Morženoje je 
jedním z mála zobrazení vyhynulého obřího norského 
zabijáckého tučňáka (lat. Aptenodytes raptor norvegi-
cus). Možná však zcela vyhynulý není. Za pozornost 
stojí, že tučňák Sir Nils Olav je čestným členem osobní 
gardy norského krále a v současné době se nachází 
ve Skotsku. Jeho velikost se stále zvětšuje a v okolí 
edinburghské zoo začínají mizet ovce.

Část mapy Luftwaffe zobrazující ostrov Kolgujev. 
Tajné letiště Jagdgeschwader 9 se nacházelo zřejmě 
s největší pravděpodobností patrně v mapovém 
čtvereci 47 Ost - PLQ 80-8-5 nebo 47 Ost - PLQ 90-5-7.

LETECKÝ BOJ S TUČŇÁKY ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Zapomenutý český letec Eduard Kleinkönnig  
a jeho Messerschmitt z ostrova Kolgujev
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HISTORIE

Po skončení druhé světové války  
v Evropě zůstala JG 9 “Fuchs” na ostrovu 
Kolgujev díky svému naprostému utajení 
nadále naprosto utajena. Velitelem 
jednotky se v zastoupení stal kdo jiný než 
Kleinkönnig a byl pevně rozhodnut se 
Sovětům nevzdat. Bál se, že by se svými 
muži skončil na Sibiři a jak moc dobře 
věděl z průzkumných letů, nebylo tam  
o co stát!

Kvůli závadě na elektroinstalaci 
skladu munice došlo bohužel k požáru  
a letecký útvar se za velmi rozsáhlého 
a nechtěného ohňostroje ocitl zcela 
bez munice. O palivo však neměla JG 9 

letounu nechal namalovat králíka v jasné 
souvislosti s dobře známým Mickey 
Mousem. Carganico a tuny strouhané 
mrkve mu očividně ležely v žaludku. 
Bojové lety probíhaly v dokonalém 
utajení a Sovětům se během války 
nepodařilo tuto supertajnou základnu 
odhalit. O to nebezpečnější byly životní 
podmínky na ostrovu. 

Na Kolgujevu žijí poměrně mírumilovní 
sobi a mroži, podstatně nebezpečnější 
jsou však lední medvědi a nejhorší 
byli tzv. norští zabijáčtí tučňáci (lat. 
Aptenodytes raptor norvegicus), kteří 
dorůstali velikosti přes dva metry. Jeden 
z těchto vrcholových predátorů připravil 
o život velitele JG 9. Hptm. von Schlauer-
Fuchs se vracel 12. února 1945 zpět 
na základnu se svým Katschmarkem 
(wingmanem) Lt. Kleinkönnigem. Před 
přistáním se výrazně zhoršilo počasí 
a dvojice pilotů musela dosednout ve 
vánici. Právě kvůli podobným situacím si 
letci JG 9 na svých letounech ponechali 
tropické zbarvení, které bylo při sněžení 
viditelné podstatně lépe než zimní nátěr. 
Velitel Schlauer-Fuchs se však na zemi 
srazil s dvojicí mrožů a jen s obtížemi se 
mu podařilo vyprostit z vraku své stíhačky. 
Pozemní personál se svého velitele snažil 
lokalizovat a byl s ním ve spojení pomocí 
vysílačky. Rovněž Kleinkönnig se chtěl 
ke svému veliteli dostat. Ihned z letounu 
vyjmul a nabil speciální pušku BPG 44 
(Bär und Pinguin Gewehr Muster 44). 
Po krátkém hledání však narazil jen na 
dva mrože v bezvědomí. Proto se vrátil 
ke svému stroji a snažil se s velitelem 
spojit vysílačkou. Poslední slova velitele 
zněla: “... už Vás vidím Kleinkönnigu, ale 
proč máte na sobě frak??”. Na památku 
velitele sežraného obřím tučňákem 
dostala Geschwader bojové jméno 
“Fuchs” (liška), ale protože velící důstojník 
v osudný den neprojevil příliš mnoho 
důvtipu, velení se rozhodlo vynechat část 
jeho příjmení “Schlauer”.

nouzi díky “kapesním” technologickým 
soupravám na těžbu ropy a miniaturním 
rafinačním jednotkám KERM (Kleine 
Erdöl Raffineriemaschine) na výrobu 
benzínu.  Díky náročným povětrnostním 
podmínkám velmi trpěly části stíhaček 
potažené plátnem. To se naštěstí dařilo 
řešit díky zásobám náhradního plátna ze 
zásob finského letectva, byť se jednalo  
o plátno původně určené pro prvoválečné 
Fokkery D.VII s potiskem Lozenge!

Větším problémem však byli obří 
tučňáci. Tito masožraví tvorové z oblasti 
vytlačili medvědy, lovili mrože a přímo 
ohrožovali i Kleinkönnigovu základnu. 

Generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu, premiér Sovětského svazu a Lidový komisař obrany 
Sovětského svazu soudruh Josif Vissarionovič Stalin s pracovnicemi mrožího kolchozu při ochutnávce mroží 
zmrzliny Morženoje. Generalissimus Stalin byl zmrzlinou natolik nadšen, že pronesl slavnou větu: “plány 
imperialistů zhatí naši mroži boubelatí!”

Raritní fotografie ukazující Bf 109 G-6 velitele JG 9 Hauptmanna Bogislawa Freiherr von Schlauer-Fuchs před přistáním na základně Kaninchen I. Na Messerschmittu je dobře 
patrný tropický nátěr přetřený částečně finskou zelenou barvou, především na přídi a části horních ploch. Pod kabinou je patrná oprava poškození, které způsobil mrož, 
když prokousl potah trupu. Fotografie byla nalezena v archivu finské armády a někteří badatelé věří, že je na ní ve skutečnosti Bf 109 G-2 nebo G-4 z I./JG 54 s označením 
“černá 9” a zeleným srdcem pod kabinou. (foto SA KUVA) 
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HISTORIE
Proto se JG 9 “Fuchs” po zbytek roku 
1945 a počátkem roku 1946 zabývala 
především zaháněním těchto agresivních 
tvorů. Díky chybějící munici je nemohla 
střílet, alespoň si tedy natřela spodní 
plochy svých strojů červenou barvou 
s bílými pruhy, aby monstrózní ptáky 
snáze zaplašila. Kleinkönnig si na svůj 
stroj nechal doplnit žraločí tlamu, aby  
u ptáků vzbudil ještě větší paniku.

Na jaře 1946 však došlo k překvapivému 
zvratu. Součástí sovětské čtvrté “pětiletky” 
byl i plán na zřízení kolchozů pro výrobu 
mrožího mléka, které bylo mimořádně 
výživné. Dokonce byla naplánována  
i výroba zmrzliny (моро́женое) z mlé-
ka mrožů pod názvem “Morženoje” 
(Moрженое). Když tedy dorazila v dub-
nu 1946 na ostrov Kolgujev výprava 
sovětských vědců a mrožích kolchozníků, 
nemohli uvěřit svým očím. V okolí ostrova 
byli mroži pronásledování obřími tučňáky 
a ti byli naopak naháněni několika rudě 
zbarvenými stíhačkami!

Jak je dobře známo, po skončení 
druhé světové války byla do SSSR 
relokována řada německých vědců  
a konstruktérů, proto asi nepřekvapí, že 
sovětské úřady rychle dospěly k závěru, 
že Kleinkönnigova jednotka se hodí pro 
realizaci mroží části čtvrté “pětiletky”. 
Koneckonců, díky nátěru svých strojů 
už Kleinkönnig a jeho muži rudí 
částečně byli! Markingy Messerschmittů 
byly doplněny o rudé hvězdy a díky 
čerstvým zásobám munice se podařilo 
obří tučňáky brzy vyhubit. To, že jste  
o nich dosud nikdy neslyšeli je nejlepším 
důkazem o tom, že veteráni JG 9 “Fuchs” 
svou práci odvedli dobře!

Jan Bobek
Autor při psaní článku nepožil alkohol 

ani jiné návykové či psychotropní látky. 

Srovnání proporcí norského zabijáckého tučňáka, člověka a Kleinkönniga.

Lt. Eduard Kleinkönnig, JG 9 “Fuchs”, ostrov Kolgujev, 1946
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20. 11. 2016 
OSLAVÍME 

4. VÝROČÍ BFC. 
CHCETE SLEVU ?  

POČKEJTE NA BLACK FRIDAY
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postavil Martin Nademlejnský
Camo A

POSTAVENO

X-1 MACH BUSTER1/48
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Kat. č. 8079
Stránka produktu 

s/n 46-062, základna Muroc Dry Lake, druhá polovina 1947

POSTAVENO
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postavil Petr Zatřepálek
Camo C

POSTAVENO

Fw 190F-8
1/72

eduard38 INFO Eduard - listopad 2016



Kat. č. 70119
Stránka produktu 

1./SG 4, základna Piacenza, Itálie, 1944

   V době působení Schlachtgeschwader 4 v Itálii, kde se tato jednotka 
podílela na zadržování postupu Spojenců, dostaly její Fw 190F-8 zají-
mavý kabát. Horní plochy byly přestříkány pískově hnědou barvou, do-
plněnou o nepravidelné olivové skvrny. Tato kamuflážní úprava probíhala 
narychlo v polních podmínkách, přičemž došlo k částečnému zastříkání 
výsostného označení. V horní části byl  přestříkán i bílý pruh označující 
nasazení jednotky ve Středomoří. Zobrazený stroj náležel k I. Gruppe. 
Na přídi nese znak jednotky. Vrtulový kužel byl pravděpodobně v černé 
barvě s bílou spirálou.

POSTAVENO

eduard 39INFO Eduard - listopad 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190f-8-1-72-1-3.html


postavil Petr Zatřepálek
Camo A

POSTAVENO

Bf 109F-41/48
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Kat. č. 82114
Stránka produktu 

Bf 109F-4, W. Nr. 7183, Hptm. Hans „Assi“ Hahn, III./JG 2, 
St. Pol, Francie, 13. října 1941

   Hans Hahn, stíhací eso a nositel Rytířského kříže s dubovou ratolestí, od 
prosince 1939 velel 4./JG 2 a od 29. října 1940 vedl III./JG 2. Celkem 50 
symbolů sestřelů na směrovce se váže právě k „Assiho“ působení na západní 
frontě. Padesátého vítězství dosáhl dne 13. října 1941, když poblíž Boulogne 
sestřelil Spitfire. Počínaje 1. listopadem 1942 převzal velení II./JG 54  a tuto 
Gruppe vedl až do 21. února 1943, kdy byl sestřelen a padl do sovětského 
zajetí. Z něj byl propuštěn až v roce 1950. Do okamžiku svého sestřelení dosáhl 
celkem 108 vítězství, 66 z nich na západní frontě.

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-4-1-48-1.html


POSTAVENO

Bf 109F-41/48
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Kat. č. 82114
Stránka produktu 

Bf 109F-4, W. Nr. 13325, Oblt. Viktor Bauer, 9./JG 3, Ščigry, 
Sovětský svaz, červen 1942

   Tento letoun používal Viktor Bauer, držitel Rytířského kříže s dubovou rato-
lestí, eso se 106 sestřely, získanými převážně proti letcům Sovětskému Svazu. 
Létal s ním v létě 1942 při postupu německé Skupiny armád A ke Stalingradu. 
Jednotka byla vyzbrojena stroji původně určenými k bojům v severní Africe, 
proto letadla nesla kamufláž tvořenou barvami RLM 78/79, která byla po 
měně místa působení letounů na horních a bočních plochách doplněna o seg-
menty tvořené pravděpodobně barvami RLM 74/70  (někdy je i uváděna mož-
nost RLM 75/71). Původně pískově žluté stroje tak byly v prostředí východní 
fronty hůře rozpoznatelné. Žluté doplňky na křídle, zádi trupu a na krytu moto-
ru nosily letouny působící na východní frontě. Příď nese znak III. Gruppe JG 3, 
u níž stroj pravděpodobně sloužil před přidělením Staffelkapitänovi Bauerovi. 
Ženské jméno Ellen napsané pod kabinou patřilo Bauerově manželce. Bauer 
dosáhl svého posledního, 106. vítězství, dne 9. srpna 1942 severovýchodně 
od Stalingradu. Již druhého dne byl jeho stroj ve vzduchu zasažen a zraněný 
Bauer musel nouzově přistát. Po vyléčení působil na velitelských postech  
u doplňovacích jednotek.

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-4-1-48-1.html


postavil Zdeněk Šebesta

POSTAVENO

F4U-1A Corsair 1/32
Tamiya
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Mezi doplňky použitými v tomto modelu najdete Eduard 
Brassin motor, kokpit a fotoleptané sady exteriéru.

Kompletní nabídka doplňků pro tuto stavebnici:

32828 F4U-1A interior S.A. 

33144 F4U-1A interior S.A. 1/32 (zoom) 

32365 F4U-1A engine 

32366 F4U-1A exterior 

32829 F4U-1A placards 

JX176 F4U-1A 1/32 (maska)

632019 F4U-1 wheels

632032 F4U-1 engine

632052 F4U-1 wheels diamond pattern 

632053 F4U-1A cockpit

BIG3349 F4U-1A 1/32 

SIN63203 F4U-1 1/32

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
Vítězný model Mistrovství ČR v plastikovém modelářství 
2016 v nejprestižnější kategorii MASTERS.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f4u-1a-interier-s-a-1-32.html?&listtype=search&searchparam=32828
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F4U-1A-interier-S-A-1-32-1.html?&listtype=search&searchparam=33144
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f4u-1a-motor-1-32.html?&listtype=search&searchparam=32365
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F4U-1A-exterier-1-32.html?&listtype=search&searchparam=32366
https://www.eduard.com/store/Aircraft-and-helicopters/1-32/F4U-1A-placards-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F4U-1A-1-32-1.html?&listtype=search&searchparam=jx176
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F4U-1-kola-1-32.html?&listtype=search&searchparam=632019
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-32/f4u-1-motor-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f4u-1-kola-s-kosoctvercovym-vzorem-1-32.html?&listtype=search&searchparam=632052
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f4u-1a-kokpit-1-32.html?&listtype=search&searchparam=632053
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f4u-1a-1-32-1-1.html?&listtype=search&searchparam=big3349
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/F4U-1-1-32-1-1.html?&listtype=search&searchparam=sin63203


postavil Petr Zatřepálek

P-38F turbochargers and 
air intakes

Kat. č. 672120

LISTOPADOVÉ BRASSINY

Bf 109F cockpit

Mk. 82 bombs

Kat. č. 648279

Kat. č. 632096
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mk-82-bomby-1-32.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-kokpit-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-38f-turbokompresory-a-vstupy-vzduchu-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


postavil Petr Zatřepálek

Sniper ATP

Kat. č. 672141

LISTOPADOVÉ BRASSINY

Fokker Dr.I engine

Spitfire Mk.XVI top cowl

Kat. č. 672139

Stojan není  
součástí sady

Mince není  
součástí sady

Kat. č. 672125
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-kryt-motoru-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-dr-i-motor-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/sniper-atp-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


postavil Kuba Nademlejnský

B-17G guns

Kat. č. 672132

LISTOPADOVÉ BRASSINY

AGM-114 Hellfire

MC.202 undercarriage bay

Kat. č. 648280

Kat. č. 648278
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO

Mince není  
součástí sady
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mc-202-podvozkova-sachta-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/agm-114-hellfire-1-48.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-17g-kulomety-1-72.html?force_sid=5f6959b92e74076b2231400a1926d2d3


BIG49160  P-40B  1/48  Airfix
BIG49161  PT-17  1/48  Revell
BIG49162  SUPER ÉTENDARD  1/48  Kitty Hawk
BIG49163  Do 17Z-2  1/48  ICM
BIG72116  BEAUFIGHTER TF Mk.10  1/72  Airfix
BIG72117  SPITFIRE Mk.IX  1/72  Eduard

632089  Bazooka rocket launchers for P-47  1/32  Hasegawa
648287  F-104 MB.7 ejection seat  1/48  Hasegawa
648288  Bf 109F propeller LATE  1/48  Eduard
648290  F-14A wheels  1/48  Tamiya
672126  Spitfire Mk.IX engine  1/72  Eduard
672127  CBU-87  1/72 
672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  1/72  Eduard
672143  Victor wheels  1/72  Airfix
672144  Falanga 9M17P missiles  1/72  
 

Fw 190A-5  SIN67208  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (prosinec) 

BRASSIN  (prosinec) 

BIGSIN  (prosinec) 

Prosinec 2016

BIG49160 BIG49161

BIG49163

632089  Bazooka rocket launchers for P-47  1/32  Hasegawa
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672126  Spitfire Mk.IX engine  1/72  Eduard

648288  Bf 109F propeller LATE  1/48  Eduard

648290  F-14A wheels  1/48  Tamiya

672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke   
              1/72  Eduard

648287  F-104 MB.7 ejection seat  1/48  Hasegawa

672127  CBU-87  1/72

ON APPROACHON APPROACH Prosinec 2016
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672144  Falanga 9M17P missiles  1/72

672143  Victor wheels  1/72  Airfix

ON APPROACHON APPROACH Prosinec 2016
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Kolekce 7 fotoleptaných a Brassin sad pro Fw 190A-5  
v měřítku 1/72 od Eduardu.

- kokpit,
- motor a trupové zbraně,
- kola podvozku,
- vrtule,
- superfabric upínací pásy,
- doplňková fotoleptaná sada,
- vztlakové klapky

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

ON APPROACHON APPROACH
Prosinec 2016
SIN67208  Fw 190A-5    1/72  Eduard
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ON APPROACH
Prosinec 2016 / modely

FOTOLEPTY (prosinec) LEPTY

53179   US Navy radar antenas  WWII STEEL    1/350 
32395  Me 262B-1 exterior    1/32  Revell
32396   P-47D upgrade set    1/32  Eduard
32893   Me 262B-1 interior    1/32  Revell
32894   Me 262B-1 seatbelts STEEL    1/32  Revell
32895   MiG-21 seatbelts STEEL    1/32 
32896   F-4 seatbelts green STEEL    1/32 
36349   M4A3E8    1/35  Italeri
48904   MiG-27 exterior    1/48  Trumpeter
48905   MiG-27 armament    1/48  Trumpeter
48906   MiG-27 F.O.D.    1/48  Trumpeter
48907   MC.202 landing flaps    1/48  Eduard
48908   X-1 upgrade set    1/48  Eduard
49110   MiG-21 seatbelts STEEL    1/48 
49111   F-4 seatbelts green STEEL    1/48 
49803   MiG-27 interior    1/48  Trumpeter
49804   MiG-27 seatbelts STEEL    1/48  Trumpeter
72636   Whitley GR Mk.VII landing flaps    1/72  Airfix
72637   Whitley GR Mk.VII radar antennas    1/72  Airfix
72638   Victor B Mk.2 (BS) exterior    1/72  Airfix
72639   Spitfire Mk.XVI    1/72  Eduard

72640   Spitfire Mk.XVI landing flaps    1/72  Eduard
72641   Spitfire F Mk.IX    1/72  Eduard
72642   JRS-1 upgrade set    1/72  Eduard
73049   MiG-21 seatbelts STEEL    1/72 
73050  F-4 seatbelts green STEEL   1/72 
73577  Whitley GR Mk.VII   1/72  Airfix
73578  Victor B Mk.2 (BS) interior   1/72  Airfix
 
ZOOMY
33163 Me 262B-1   1/32  Revell
FE803 MiG-27   1/48  Trumpeter
SS577 Whitley GR Mk.VII   1/72  Airfix
SS578 Victor B Mk.2 (BS)   1/72  Airfix

OVERTREES
70122X  Spitfire F Mk.IX 1/72 Eduard

OVERLEPT
70122-LEPT1 Spitfire F Mk.IX 1/72 Eduard 

2118
The Boat
1/72

70122
Spitfire F Mk.IX
1/72

7439
Fw 190 Light fighter
1/72
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Jihočeský
kapr 2016
Adresa místa  konání  soutěže:
Školn í  j íde lna ,  U  T ř í  l vů  2/2 ,  České Budě jov ice  (www. j ide lnautr i lvu .cz)

Časový rozvrh  soutěže:                        Věkové kategor ie :
08:00 až  10 :00   p ř í jem modelů                   Mladší  žáci  (do  12  let  včetně )
10:00 až  10 :30   zahájení  soutěže                Starš í  žáci  (od  13  do  15 let  včetně )
10:30 až  14 :30   hodnocení  soutěžních  modelů         Junio ř i  (od  16  do  18 let  včetně )
15:00 až  16 :0015:00 až  16 :00   vyhlášení  výs ledků                Seno ř i  (nad 18 let )

Soutěž i t  se  bude ve  všech běžných modelá řských kategor i ích
Bl ižší  informace o  soutěž i :  www.modelforum.cz/souteze/2016

Kontaktní  osoby:
Sládek Mi los lav   e -mai l :  s ladek.mi los .cb@seznam.cz ,  mobi l :  739 060 774
St luka  Jaros lav   e -mai l :  ja ros lav.st luka@quick.cz ,  mobi l :  602 551 595
Mal ík  Václav     e -mai l :  vmal ik@seznam.cz ,  mobi l :  724 191 436


