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Modernizovaná hloubička.

nelze bez úprav TP-N postavit, neboť neměl 
anténní stožár a měl upravenou zadní část 
kabiny. Nyní se vše jeví, že to tak nebylo,  
a že měl kabinu jaksi normální, neboť ono 
zařízení, jež absenci stožáru způsobilo, bylo 
sice do série, k níž TP-N náležel, skutečně 
montované, ale až na podzim 1943, kdy už 
Jiří Maňák nějakou dobu bručel někde na 
Colditzu. To je, mimochodem, hezké místo, 
asi se tam v září pro inspiraci zajedu podívat. 
No, měnit už to nebudeme, nový díl kabiny 
uděláme, využijeme ho pro další zajímavé 
stroje, a ty Maňákovy budou klasika. To 

nakonec není nic proti ničemu. Tak 
jako tak, páně Maňákova legenda 
se hluboce zaryla pod kůži každého 
českého modeláře a letošní 
E-day ji významně připomene 
jak modelem, tak doprovodným 
programem. 

Shodou okolností si v březnu 
na letošní první velké výstavě, na 
Panthers Cupu v Praze na Proseku, 
odbyla svoji premiéru jiná česká 
legenda, Avia B.534 I. a II. série,  
v tomto případě v měřítku 1/72. Je 
to ve skutečnosti dubnová novinka 
a její prodej oficiálně začíná právě 

teď. A má také leccos společného s pokrokem 
a modernizací, do určité míry ji můžete brát 
jako jistý technologický demonstrátor. Využili 
jsme ji k otestování nového postupu pro 
výrobu port, tedy znázornění pruhu plátna 
kryjícího šití na plátěných plochách. To je 
především na dvouplošnících významný, ale 
v jakémkoli měřítku velmi jemný detail, jehož 
provedení na našich modelech se nacházelo 
pod stále sílící kritikou. Dá se říci, že veřejné 
mínění se postavilo proti provedení, které 
jsme představili na několika posledních 
modelech a porty se staly oblíbeným terčem 
kritiky. Na druhou stranu si myslíme, že jejich 
ztvárnění na plátěném povrchu je správnou 
cestou dalšího vývoje, proto jsme zapracovali 
na novém postupu, který umožňuje výrobu 
výrazně jemnějšího detailu, vystupujícího 
nad okolní plochu o necelých 0,03 mm. 
Podle prvních reakcí modelářů i recenzentů 
to vypadá, že v této podobě jsou porty 
všeobecně akceptovatelné. Pro mě osobně 
jsou tedy rozhodně akceptovatelné, mně se 
líbí a budeme se jich nadále držet. Howgh!

Když už jsme avii upravovali, změnili jsme 

i řadu jiných detailů, které byly z toho nebo 
onoho důvodu kritizované. Především jde  
o linie nosu letadla, upravili jsme také způsob 
umístění vzpěr, což ve výsledku znamená, 
že mezikřídelní vzpěry není prakticky třeba 
lepit. Ostatně, prvků, které nepotřebují 
lepidlo, je na tomto modelu celá řada, 
vyskytují se v míře dosud nebývalé, byť je 
tento jev z našich stavebnic již znám. Pokud 
si tedy chcete udělat představu, jak budou 
vypadat naše modely v budoucnosti, kupte 
si novou avii. Stojí za to, stavět ji je celkem 
vzato modelářské blaho. Stavebnice se 
oficiálně jmenuje Avia B.534 early series, je 
vydávána jako Dual Combo v řadě Profipack, 
či-li obsahuje dvě sady plastových výlisků 
a umožňuje postavení jednoho modelu  
I. výrobní série a jednoho modelu II. výrobní 
série. Pro toto řešení jsme se rozhodli 
proto, že jde víceméně o okrajové verze 
tohoto jinak bezesporu slavného a pro 
československou historii významného typu. 
Předpokládáme, že zájem mimo kulturní 
oblast česko-slovenskou nebude nijak 
výrazný, tato stavebnice osloví především 
specialisty na československé letectvo. Ti by 
si nakonec stejně pravděpodobně koupili 
obě verze, takže nemusíme obchodní 
řetězec zatěžovat vydáním dvou velmi 
podobných stavebnic. Navíc, dvojmodel  
v jednom balíčku je finančně výhodnější. 
Pro budoucí vydání těchto verzí v řadě 
Weekend pak počítáme s jejich rozdělením 
do dvou samostatných položek. Stejně tak je 
tomu v případě oblíbených Overtrees, které 
jsou také rozdělené do dvou samostatných 
položek. K nim ještě vydáváme třetí položku, 
obsahující pouze rámeček s křídly. Tato křídla 
lze totiž bez problémů dopasovat k modelu 
III. nebo IV.série, takže kdo si chce tyto 
modely upgradovat na vyšší standard, má 
šanci.  Ještě bych dodal, že sérii Avií B.534  
v měřítku uzavřeme v červenci modelem 
Avia Bk.534, což je, mimo jiné, první model, 
který prošel výše zmiňovaným EDM strojem 
po jeho modernizaci. 

Také druhá položka v měřítku 1/72 je 
výrazně československy orientovaná. 
HIND/Mi-24 v českých a československých 
službách v řadě Limited Edition není nový, 
jde o re-edici modelu poprvé vydaného  
v říjnu loňského roku, kdy byl v krátké době 
vyprodán. Původní edice 1500 kusů byla 
evidentně podceněná a až příliš limitovaná. 
Rozhodli jsme se tedy toto zaváhání napravit 
a na základě výsledků průzkumu trhu vydat 
dodatečných a také posledních 1000 kusů. 
Obsah stavebnice včetně knihy zůstává 

V posledním březnovém týdnu jsme zahájili 
zkušební provoz modernizované jiskřičky, 
správně tedy EDM stroje. Zpoždění oproti 
plánu činí pouhé dva týdny, což je velmi 
nadějné především pro projekt Fw 190A 
1/48, který tím pádem kvůli modernizaci 
EDM stroje nenabral žádné zpoždění. Zatím. 
Vyhráno totiž nemá, protože v dubnu nás 
čeká druhá část modernizace nástrojárny 
- instalace nové CNC frézky, která doplní 
stávající stroj. Protože instalace nového 
stroje, respektive přestavba prostoru pro 
umístění všech CNC strojů, bude znamenat 

několik dní, nebo možná i týdnů odstávky 
všech CNC strojů, zpoždění se ještě může 
snadno dostavit. Takže uvidíme. Naším 
cílem je mít první verze nového Fw 190, A-3 
a A-4, hotové do konce léta a první z nich, 
A-4, představit a prodávat na E-dayi. Vyjde-li 
vše tak, jak má, bude A-4 jedním z hlavních 
hrdinů letošní show. Máme k tomu ještě 
plán A minus jedna, podle něhož bychom 
A-4 prodávali již v červenci na IPMS USA. Ale 
to není příliš pravděpodobné, spíš bych to 
viděl na to září, potažmo říjen. Protože má-
li se premiérově prodávat na E-dayi, bude to 
oficiálně říjnová novinka, jak jistě chápete.

Druhým hrdinou E-daye bude Maňák 
Express, tedy Hawker Typhoon Mk.Ib, rovněž 
v 1/48. Ten sice ke své realizaci naše stroje 
téměř nepotřebuje, přesto je i kolem něho 
vývoj překotný a bouřlivý téměř jako vody 
Kanálu, do nichž pan Maňák svůj TP-N posadil. 
Tento ruch se odehrává na badatelské frontě 
v klidu pracoven, z něhož ovšem, jak známo, 
čas od času nějaká ta bouře udeří. Před 
časem to vypadalo, že z výlisků od Hasegawy 

NEJSTARŠÍ A NEJNOVĚJŠÍ. 

ÚVODNÍK
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Učíme se ovládat moderní techniku.

oproti prvnímu vydání nezměněn, stejně 
jako cena. 

V měřítku 1/48 tu máme Bf 109F-2 v edici 
Profipack. Leckdo tento model odbyde jako 
další z mnoha stodevítek, ale nebyl bych 
na vašem místě tak strohý a věnoval bych 
novému Friedrichovi více pozornosti. Stojí 
za to ať už výběrem markingů, jež jsme opět 
vybírali s ohledem na pestrost nabízených 
barevných schémat a různorodost operačních 
oblastí, z nichž tyto stroje pocházely, nebo 
titulní kresbou Adama Toobyho. Adam bude 
ostatně v tvorbě pro Eduarda pokračovat, což 
spolu s angažováním Piotra Forkasziewicze 
opět pozvedne úroveň naší boxartové tvorby. 

Čtvrtou a také poslední položkou mezi 
modely, uváděnými na trh v dubnu, je 
Fokker F.I v měřítku 1/48 v edici Weekend. 
F.I představuje úvodní tříkusovou sérii 
slavného trojplošníku Fokker Dr.I, od něhož 
se odlišuje několika konstrukčními detaily. 
Nabídka markingů pokrývá dva ze tří 
postavených strojů. Vzhledem k tomu, že 
všechny Eduardem dosud vydané stavebnice 
Fokker Dr.I v měřítku 1/48 jsou momentálně 
vyprodané, bude F.I po nějakou dobu jediným 
reprezentantem Fokkerova trojplošníku  
v naší čtvrtkové produkci. 

Pokud jde o nabídku doplňků, jak je 
dobrým zvykem, vydáváme jak lepty, tak 
i masku pro Bf 109F-2 1/48. V nabídce 
řady Brassin pak najdete první z BIG Sinů 
věnovaných Bf 109F. Pokud se vrátím  
k maskám, jádro jejich sestavy tvoří masky 
pro Ki-61-Id 1/48 pro model Tamiya, Su-34 
1/48 pro model Trumpeter a Tempest Mk.II 
1/32 pro model firmy Special Hobby. Totéž lze 
konstatovat i pokud jde o nabídku fotoleptů. 
Ta je v měřítku 1/48 dále doplněna sadami 
pro vrtulník H-21C, známý Létající banán, 
od Italeri, v měřítku 1/72 se pak věnujeme 
Dornieru Do 17Z-2 od ICM a Mirage F.IB 
od Special Hobby. Leptané sady pro tanky 
v měřítku 1/35 jsou zastoupeny setem pro 
nový M-40 od Tamiyi, lodní sady pak dalšími 
dvěma položkami pro USS Iwo Jima LHD-7 v 
měřítku 1/350 (Trumpeter). Sady řady Zoom 
tradičně kopírují sestavu základních, chcete-li 
velkých, sad, kromě toho bych vás opět rád 

upozornil na sady ocelových upínacích pásů, 
rovněž odvozené od dříve vydaných velkých, 
a v tomto případě již osvědčeně úspěšných 
setů. BigEdy jsou tentokrát jen tři, nicméně 
dva z nich, pro F-14A Tomcat 1/48 a první 
ze dvou připravovaných sestav pro B-17E/F 
1/32 od HKM mohou aspirovat na pozici 
bestsellerů.

Na závěr rychlého úvodu do dnešních 
novinek jsem si nechal řadu Brassin se 
sadami pro F-4J 1/48 od Zoukei Mury, 
výtokovými tryskami pro F-14A 1/48 od 
Tamiyi, výfuky pro nový Ki-61 stejného 
výrobce a také zbraňovými šachtami pro 
Spitfire Mk.IXc v měřítku 1/72 od Eduardu, 
vrchními motorovými kryty pro Spitfire 
Mk.VIII v měřítku 1/72 a Mk.XVI v měřítku 
1/72 také pro naše modely, levým motorem 
pro Mosquito Mk.VI 1/32 od Tamiyi a čtyřmi 
dalšími sadami raket a bomb v obou hlavních 
měřítcích, 1/72 a 1/48.

Začátkem dubna dorazí další zásilka 
produktů GSi. Množství některých položek, 
typicky to platí pro Mr. Leveling Thinner, nám 
bohužel dodavatel zkrátil pro nedostatek 

zásob v centrálním evropském skladu. Je mi 
to trochu hloupé, ale raději upozorňuji, že 
bude lépe doplnit zásoby, dokud jsou. Jak se 
zdá, v mnoha ohledech pokrokoví Japonci 
nám dokáží efektivně připomenout staré 
dobré socialistické časy! Rozhodl jsem se 
to připomenout titulní fotografií dnešního 
úvodníku se standartou pro nejlepší jednotku 
Civilní obrany z osmdesátých let minulého 
století, kterou jsem nedávno dostal darem 
od kolegy Šilhánka. Čest práci! 

A to je pro dnešek vše. Uvidíme se v Mošoni, 
kdo se tam nedostane, má šanci během 
obvyklé internetové afterpárty. A propos, 
naše internetové stránky po posledním 
update stále nefungují, jak mají. Jak je vidět, 
někdy ten pokrok, mrcha, nepřináší tak 
úplně pokrok, o užitku ani nemluvě. Ty staré 
časy jsou někdy neodbytné! Náš dodavatel 
je, zdá se, v klidu a přesvědčuje nás, že si za 
to můžeme sami. Tak buď klid! Tedy kit!

Vladimír Šulc
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Bf 109F-2 1/48

48919  Bf 109F-2 (fotolept)

49095  Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (fotolept)

648279  Bf 109F cockpit (Brassin)

648288  Bf 109F propeller LATE (Brassin)

648289  Bf 109F propeller EARLY (Brassin)

648291  Bf 109F landing flaps (Brassin)

648292  Bf 109F control surfaces (Brassin)

648300  Bf 109F engine and fuselage guns (Brassin)

648308  Bf 109F undercarriage legs BRONZE (Brassin)

1/48,  kat. č. 82115
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Cartograf
5 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 04/2017
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MODELY 04/2017

Bf 109F-2, W. Nr. 9553, Oblt. Siegfried Schnell, 9./ JG 2, Théville, Francie, listopad 1941

Bf 109F-2, Hptm. Hans Philipp,  I./ JG 54, Krasnogvardějsk, SSSR, březen 1942 

Bf 109F-2, Lt. Horst Buddenhagen, 5./ JG 3, Darmstadt – Griesheim, Německo, duben 1941

Bf 109F-2/b, Oblt. Wilhelm Hachfeld, 2./ JG 51, Kijev, SSSR, léto 1941 

Bf 109F-2, W. Nr. 9538, Lt. Hans Beißwenger, 6./ JG 54, Ostrov, SSSR, červenec 1941
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Avia B.534 early series 1/72

72602 Avia B.534 wires & stretchers (fotolept)

672066  B.534 wheels & spats (Brassin)

672069  B.534 bombs & racks (Brassin)

1/72,  kat. č. 70103
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
8 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 04/2017

DUAL COMBO
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MODELY 04/2017

B.534.31 I. serie, 34. stíhací letka,  
Letecký pluk 4, Hradec Králové,  
červenec 1937

B.534.49 I. serie, 36. stíhací letka,  
Letecký pluk 2,Olomouc, červen 1937

B.534.102 II. serie, 31. stíhací letka, 
Letecký pluk 1, Hradec Králové,   
květen 1938

B.534.141 II. serie, 38. stíhací letka,  
Letecký pluk 3, Vajnory, srpen 1937 

B.534.47 I. serie, 34. stíhací letka,  
Letecký pluk 4, Hradec Králové, 
září 1936

B.534 I. serie, Jagdfliegerschule 4,  
Luftwaffe, Fürth, Německo, 1940

B.534.139 II. serie,  
Vojenský technický letecký ústav,  
Praha, 1936

B.534.129 II. serie,  
Jagdfliegerschule 4, Luftwaffe,  
Fürth, Německo, 1940
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MODELY 04/2017

Skladem pouze 
omezené množství 

Stránka produktu 
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MODELY 04/2017

Mi-24D 4011, 3. letka, 51. vrp, Prostějov, 16. dubna, 1981

Mi-24D 4011, 1. letka, 51. vrp, Prostějov, 13.dubna, 1994

Mi-24V 0837, 23. zVrL, Přerov, 12. prosince, 2005

Mi-35 3370, 221. vrl, 22. zVrL, Náměšť nad Oslavou, 18. července, 2015

Mi-35 3370, 221. vrl, 22. zVrL, RIAT Fairford, 14.-16. července, 2015
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MODELY 04/2017

Mi-24V 0786, 11. vrp, CSIAF Bratislava, 5. září, 1992

Mi-24V 0834, 2. letka, 11. vrp, CIAF Hradec Králové, 17. července, 1993

Mi-35 3361, 221. vrl, 22. zVrL, NATO Tiger Meet, Cambrai, 14. května, 2011

Mi-24V 113, 238th Air Expeditionary Advisory Squadron, Kabul, květen 2009

Mi-24V 0705, 331. vrl, 33. zVrL, Mini Tiger Meet, Kleine Brogel, 7. září, 1998
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MODELY 04/2017

Mi-24V 11, 490. ovp, Olomouc – Neředín, léto 1989

Mi-24D 0219, 1. letka, 51. vrp, Prostějov, 5. května, 1993

Mi-24V 0815, 331. vrl, 33. zVrL, NATO Tiger Meet, Beja, červenec 2002

Mi-24D 4011, 331. vrl, 33. zVrL, RIAT Fairford, 24. července, 1995

Mi-24V 0835, 331. vrl, 33. zVrL, Přerov, 27. března, 2002
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MODELY 04/2017

1/48,  kat. č. 8493

 2 markingy
 obtisky Eduard

Fokker F.I

Stránka produktu 

102/17 Oblt. Kurt Wolff, Jasta 11,  
Marckebeke, Belgie, září 1917  

103/17 Lt. Werner Voss, Jasta 10,  
Marckebeke, Belgie, září 1917
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04/2017

632092 
Mosquito FB Mk.VI left engine

1/32 

Brassinová sada - levý motor 
pro Mosquito FB Mk.VI  
v měřítku 1/32 od Tamiyi. Sada 
obsahuje motor a jeho kryty.
 
Sada obsahuje:
- resin: 89 dílů,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648276 
CBU-105 
1/48

Brassinová sada – kazetové 
bomby CBU-105 v měřítku 
1/48. Sada obsahuje 6 bomb  
a obtisky s popiskami.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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648307
Spitfire Mk.XVI top cowl   
1/48  Eduard

Brassinová sada – jednodílný 
horní kryt motoru pro Spitfire 
Mk.XVI v měřítku 1/48.
 
Sada obsahuje:
- resin: 1 součástku,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne

Brassinová sada – výstupní 
trysky motorů pro F-14A  
v měřítku 1/48 pro  
stavebnici Tamiya. 
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- krycí maska: ne.

648294
GBU-39 w/ BRU-61
1/48

Brassinová sada – řízené 
bomby GBU-39 se závěsníkem 
BRU-61 v měřítku 1/48. Sada 
obsahuje 8  pum, 2 závěsníky  
a obtiskový aršík s popiskami.

 Sada obsahuje:
-resin: 10 součástek,
-obtisk: ano,
-lept: ne,
-krycí maska: ne. 

648311 
F-14A exhaust nozzles   

1/48 Tamiya

BRASSIN 04/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Pro stavebnice 1198, 8285 
a 84141.
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648313
F-4J wheels 
1/48 Zoukei Mura

Brassinová sada – kola pod-
vozku pro F-4J Phantom II  
v měřítku 1/48 pro stavebnici 
Zoukei Mura.

Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ano.

Stránka produktu 

BRASSIN 04/2017

648314
F-4J exhaust nozzles 
1/48 Zoukei Mura 

Brassinová sada – výstupní 
trysky motorů pro  
F-4J Phantom II v měřítku 1/48 
pro stavebnici Zoukei Mura.

Sada obsahuje:
- resin: 6 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648316
Ki-61-Id exhaust stacks

1/48 Tamiya

Brassinová sada – výfuky pro 
Ki-61-Id v měřítku 1/48 pro 
stavebnici Tamiya.

Sada obsahuje:
- resin: 2 díly,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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672150
Spitfire Mk.IXc gun bays   
1/72

Brassinová sada – zbraňové 
šachty pro Spitfire Mk.IXc 
 v měřítku 1/72.

Sada obsahuje:
- resin: 36 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Brassinová sada – řízené střely 
R-73 / AA-11 Archer v měřítku 
1/72. Sada obsahuje 4 střely  
s adaptéry a obtisk s popisky.
 
Sada obsahuje:
- resin: 44 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

672070
IRIS-T
1/72

Brassinová sada – řízené střely 
IRIS-T v měřítku 1/72. Obsahuje 
2 střely s dvěma typy adaptérů 
a obtisk s popiskami.

Sada obsahuje:
- resin: 16 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

672151 
R-73 / AA-11 Archer   

1/72  

BRASSIN 04/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Pro stavebnice  
70121, 7431 a R0013.
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/r-73-aa-11-archer-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ixc-zbranove-sachty-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/iris-t-1-72.html


BRASSIN 04/2017

Kolekce 3 Brassin sad pro Bf 109F  
v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- kola podvozku,
- bronzové podvozkové nohy.

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

SIN64829
Bf 109F ESSENTIAL               
1/48  Eduard

672155
Spitfire Mk.VIII top cowl 
1/72 Eduard

Brassinová sada – jednodílný 
horní kryt motoru pro Spitfire 
Mk.VIII v měřítku 1/72
 
Sada obsahuje:
- resin: 1 součástku,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne

Stránka produktu 

Pro stavebnici 2119.

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-viii-kryt-motoru-1-72.html
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VÝBĚR 04/2017

USS Iwo Jima LHD-7   
1/350  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY

USS Iwo Jima LHD-7 pt.4 railings and safety nets 1/350 Trumpeter (53185)

USS Iwo Jima LHD-7 pt.5 life rafts 1/350 Trumpeter (53186)
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USS Iwo Jima LHD-7 pt.3 superstructure 1/350 Trumpeter (53184)

Ki-61-Id 
1/48 Tamiya

FOTOLEPTY A MASKY 04/2017

Ki-61-Id landing flaps 1/48 Tamiya (48920) 
Ki-61-Id 1/48 Tamiya (49822) 
Ki-61-Id seatbelts STEEL 1/48 Tamiya (49823) 
Ki-61-Id interior 1/48 Tamiya (FE822) (Zoom) 
Ki-61-Id 1/48 Tamiya (EX548) (maska)
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Su-34 exterior 1/48 Hobby Boss (48921) 
Su-34 interior 1/48 Hobby Boss (49824) 
Su-34 seatbelts STEEL 1/48 Hobby Boss (49825) 
Su-34 interior 1/48 Hobby Boss (FE824) (Zoom) 
Su-34 1/48 Hobby Boss (EX550) (maska)

Su-34   
1/48 Hobby Boss

FOTOLEPTY A MASKY 04/2017
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H-21C 
1/48 Italeri

FOTOLEPTY A MASKY 04/2017

H-21C cockpit seatbelts STEEL  1/48 Italeri  (49819)
H-21C cargo interior seats STEEL  1/48 Italeri  (49820)
H-21C 1/48 Italeri  (49821)  
H-21C interior  1/48 Italeri  (FE821) (Zoom) 
H-21C Shawnee 1/48 Italeri (EX547) (maska)
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FOTOLEPTY A MASKY 04/2017

Do 17Z-2
1/72  ICM

Do 17Z-2 bomb bay 1/72 ICM (72647)
Do 17Z-2 landing flaps 1/72 ICM (72648)

Do 17Z-2 1/72 ICM (73584)
Do 17Z-2 seatbelts STEEL 1/72 ICM (73585)

Do 17Z-2 interior 1/72 ICM (SS584) (Zoom) 
Do 17Z-2 1/72 ICM (CX477) (maska)
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USS Iwo Jima LHD-7  
1/350 Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY 04/2017

USS Iwo Jima LHD-7 pt.1 assault craft units 1/350 Trumpeter (53181)
USS Iwo Jima LHD-7 pt.2 helicopters and vehicles 1/350 Trumpeter (53183)

USS Iwo Jima LHD-7 pt.3 superstructure 1/350 Trumpeter (53184) 
USS Iwo Jima LHD-7 pt.4 railings and safety nets 1/350 Trumpeter (53185) 

USS Iwo Jima LHD-7 pt.5 life rafts 1/350 Trumpeter (53186)

E-BUNNYHO DOUPĚ
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32397 B-17E/F engines
32399 B-17E/F undercarriage
32400 B-17E/F bomb bay
32897 B-17E/F seatbelts STEEL

48909 F-14A exterior
48910 F-14A engines
49805 F-14A interior
49806 F-14A seatbelts STEEL
EX540 F-14A

72643 Fw 189A-1 landing flaps
73579 Fw 189A-1
CX474 Fw 189A-1

BIG3374  B-17E/F PART 1 1/32  HKM

BIG49169  F-14A  1/48  Tamiya

BIG72125  Fw 189A-1  1/72  ICM

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Všechny popsané sady jsou dostupné samostatně,  
ovšem s každou kolekcí BIG ED ušetříte až 30%.
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MODELY
82115   Bf 109F-2      1/48 ProfiPACK
70103 Avia B.534 early series DUAL COMBO    1/72 ProfiPACK
8493 Fokker F.I     1/48 Weekend edition 
2116 HIND Mi-24 REEDICE     1/72 Limited edition
 
FOTOLEPTY                             
53185   USS Iwo Jima LHD-7 pt.4 railings & safety nets    1/350   Trumpeter
53186   USS Iwo Jima LHD-7 pt.5  life rafts        1/350   Trumpeter
32402   Tempest Mk.II landing flaps        1/32   Special Hobby
32905   Tempest Mk.II        1/32   Special Hobby
32906   Tempest Mk.II seatbelts STEEL        1/32   Special Hobby
36355   M 40 U.S. self-propelled 155 mm gun - perforated platform  1/35   Tamiya
48919   Bf 109F-2        1/48   Eduard
48920   Ki-61-Id landing flaps        1/48   Tamiya
48921   Su-34 exterior        1/48   Hobby Boss 
49819   H-21C cockpit seatbelts STEEL        1/48   Italeri
49820   H-21C cargo interior seats STEEL        1/48  Italeri
49821   H-21C        1/48  Italeri
49822   Ki-61-Id        1/48   Tamiya
49823   Ki-61-Id seatbelts STEEL        1/48   Tamiya
49824   Su-34 interior        1/48  Hobby Boss 
49825   Su-34 seatbelts STEEL        1/48   Hobby Boss 
72647   Do 17Z-2 bomb bay        1/72   ICM
72648   Do 17Z-2 landing flaps        1/72   ICM
73583   Mirage F.1B        1/72   Special Hobby
73584   Do 17Z-2        1/72   ICM
73585   Do 17Z-2 seatbelts STEEL        1/72   ICM

ZOOMY  
33165   Tempest Mk.II        1/32   Special Hobby
FE821   H-21C        1/48   Italeri
FE822   Ki-61-Id        1/48   Tamiya
FE824   Su-34        1/48   Hobby Boss 
FE827   Seatbelts IJAAF WWII STEEL        1/48 
FE828   Seatbelts USN WWII fighters STEEL        1/48 
SS583   Mirage F.1B        1/72   Special Hobby
SS584   Do 17Z-2        1/72   ICM
SS590   Seatbelts IJAAF WWII STEEL        1/72 
SS591   Seatbelts USN WWII fighters STEEL        1/72 

MASKY 
JX199   Tempest Mk.II       1/32   Special Hobby
EX548  Ki-61-Id       1/48   Tamiya
EX549   Bf 109F-2       1/48   Eduard
EX550   Su-34       1/48   Hobby Boss 
CX481   B-534 early series       1/72   Eduard

BIGED
BIG3374   B-17E/F       1/32   HKM
BIG49169   F-14A       1/48   Tamiya
BIG72125   Fw 189A-1       1/72   ICM 

BRASSIN
632092   Mosquito FB Mk.VI left engine       1/32   Tamiya
648276   CBU-105       1/48 
648294   GBU-39 w/ BRU-61       1/48 
648307   Spitfire Mk.XVI top cowl       1/48   Eduard
648311   F-14A exhaust nozzles       1/48   Tamiya
648313   F-4J wheels       1/48   Zoukei Mura
648314   F-4J exhaust nozzles       1/48   Zoukei Mura
648316   Ki-61-Id exhaust stacks       1/48 Tamiya
672070   IRIS-T       1/72 
672150   Spitfire Mk.IXc gun bays       1/72   Eduard
672151   R-73 / AA-11 Archer       1/72 
672155  Spitfire Mk.VIII top cowl       1/72   Eduard 

BIGSIN
BIG64829   Bf 109F ESSENTIAL       1/48   Eduard

Duben 2017

Seznam novinek 

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-duben-2017/


Jak je to s anděli strážnými...

Dva příběhy zcela rozdílné a přitom tak podobné. Oba 
začaly zcela nevinně a v obou stál při osádkách jejich 
anděl strážný, a tak se s námi mohou o své zážitky 
naštěstí podělit… 

Naštěstí se někdy anděl strážný nenudí…  

brigádní generál Ing. Jaromír Šebesta 

Létané typy: Mi-4, Mi-2, Mi-24, Mi-17, Mi-171Š, zkusil 
Gazelle, MD520, MD900, Bell 407, Bell 429, UH-1Y

Počet nalétaných hodin: 3452,35 hodin

Nálet na Mi-24: 1998,20 hodin

Funkce: od pilota přes velitele roje, letky, letecké 
skupiny po velitele základny, nyní velitel Vzdušných sil 
AČR

V polovině devadesátých let, kdy fungoval oficiální Dis-
play Team Armády České republiky, probíhala pravidelně 
každé jaro příprava vybraných osádek na sezónu. Obecně 
se konala pokaždé na nějakém jiném letišti. Piloti si tato 
soustředění užívali, protože se celkem dost intenzívně lé-
talo a pilovaly se již nahrubo secvičené letové programy. 
Navíc se „tmelil“ kolektiv, a to nejen mezi osádkami 
vrtulníků, ale také společně s pozemním personálem.

Můj příběh se odehrál v roce 1996 na letecké základně 
v Náměšti nad Oslavou, kde probíhalo soustředění Dis-
play teamu před celkem náročnou sezónou. Vystoupení 
skupiny tří vrtulníků Mi-24 v letové ukázce, sladěné do 
kombinace skupinového a sólového vystoupení, v době 
trvání přibližně 15 minut, byla pro diváky u nás i v 
zahraničí vždycky velice atraktivní. Těžké bojové vrtul-
níky při provádění horizontálních a vertikálních bojových 
obratů i jemné techniky pilotáže ve visu budily respekt 
a bylo jich všude plno. V tom roce jsem převzal vedení 
Display teamu Mi-24 od mého předchůdce pplk. Pišty 
Jašša, který se už chystal do leteckého důchodu. Počasí 
nám přálo, a protože se letová sestava od loňska moc 
nezměnila, nácviky pěkně odsýpaly.

Každé ráno, před zahájením nácviků a výcvikových letů, 
byl vždy proveden přímý průzkum počasí. Vedoucí týmu 
tak při letu nad a v okolí základny zjistil konkrétní me-
teorologické podmínky, podle nichž byl případně upraven 
průběh létání. Zálet jsem prováděl s mou stálou osád-
kou, v předním kokpitu seděl Miloš Pecha, za mnou Pavel 
Horák. Kluci, s nimiž jsem při ukázkách létal už třetí rok. 
Na zemi u vzletové a přistávací dráhy se povaloval Slávek 
Dvořák z velitelství vzdušných sil, který měl připravenost 
týmu na sezónu posoudit. S ním nás v trávě sledovali pi-
loti skupiny Jarda Špaček, Fero Mirohna a Ďuriš Valach, 
spolu s několika techniky. V době záletu bylo nádherné 
počasí. Vyžádal jsem spuštění, přijal informaci o počasí a 
povolení k provedení letu. Nejdříve jsme trochu poviseli, 
abychom zjistili podmínky proudění vzduchu při zemi  
a jeho vliv na vrtulník. Po vzletu jsem stoupal pro změření 
spodní základny oblačnosti. Dohlednost byla výborná nad 
20 kilometrů, vítr slabý až mírný a na polojasné obloze 
byla oblačnost ve formě středních kumulovitých oblaků 
se základnou ve výšce kolem 1200 metrů nad terénem.  
Po prostoupání oblačnosti a zjištění všech potřebných 
údajů, jsem převedl vrtulník do klesání. V mírném lev-

ém náklonu jsem udržoval rychlost mezi 100 až 150 kilom-
etry v hodině. Potřeboval jsem sklesat do okruhové výšky na 
přistání. V rádiu se ozval Sláva Dvořák s ruční rádiovou stan-
icí z plochy letiště a dožadoval se informace o stavu počasí. 
Ten jsem mu během klesání ohlásil. Po ukončení hlášení,  
ve výšce přibližně 800 metrů nad terénem, se najednou vr-
tulník začal chovat nestabilně. Postupně došlo k podtržení 
vrtulníku v podélném směru s rychlým nárůstem vertikálního 
klesání. Páka cyklického řízení ztuhla a těžiště vrtulníku se 
posunulo dozadu. Nosný rotor nevydával žádný nezvyklý zvuk 
jako například při vírovém prstenci a vrtulník se choval jako 
při narušení obtékání nosného rotoru v zadní polosféře dis-
ku rotoru – režimu zvaném podchvat! Páka cyklického řízení 
se samovolně posunovala dozadu a já jsem nebyl schopen 
ji přetlačit. Během několika málo sekund jsme ztratili pár 
set metrů výšky. Na vybrání nezvyklého režimu souvratovou 
zatáčkou jsem už neměl dostatek výšky, a abych řekl pravdu, 
ani mě nenapadlo o ní nějak uvažovat. Situace se rychle 
stávala kritickou, pilot-operátor i palubní technik se chystali 
na náraz vrtulníku do země. Když jsem se s vrtulníkem nedom-
luvil po dobrém, nezbylo mi nic jiného než ho přeprat. Pákou 
kolektivního řízení jsem přidal výkon na nominální úroveň, 
pustil jsem kolektiv a oběma rukama se snažil přetlačit knipl 
dopředu. Vrtulník se bránil, ale podle hesla když nepomůže 
hrubá síla, pomůže ještě větší síla, se mi ho nakonec podařilo 

„přemluvit“. Vrtulník se „chytl“ asi 10 metrů nad zemí  
a pokračoval v horizontálním letu. Upravil jsem režim letu  
a pokračoval zatáčkou na přistání. Pilot-operátor a palubní tech-
nik, již připravení na náraz vrtulníku o zem, se z události poma-
lu vzpamatovávali. Pasivní pozorovatelé na zemi byli na nohou  
a nestandardní „sešup“ vrtulníku s napětím sledovali. Po rádiu 
se ozvalo „Osádko vše v pořádku?“. A já se zmohl jen na slova: 

„Teď už v pořádku!“.

Po letu jsme nechali důkladně vyhodnotit všechny prvky 
letu ze záznamových prostředků. Parametry letu v okamžiku 
přechodu vrtulníku do nezvyklé polohy byly na normálních hod-
notách a ani z daleka se nepřibližovaly hodnotám popsaných v 

„bibli“ pilotů Mi-24 – „Praktické aerodynamice vrtulníku Mi-24“ 
u nestandardních situací. Rovněž popsané chování vrtulníku se 
neshodovalo s učebnicovými projevy možných situací.

Já sám jsem si tak potvrdil pravidlo, že nebezpečné situace 
jen zřídkakdy přicházejí v učebnicové formě, a že když pán 
bůh dopustí, i motyka spustí. V mém případě se anděl strážný 
určitě nadřel, a proto k jakékoli letecké technice odjakživa 
přistupuji s respektem…

HISTORIE Ukázka z knihy HIND Mi-24  
v československých a českých službách.



Elektrárna v Eschweileru  

mjr. Ing. Radek Spáčil 

Nálet na Mi-24: 2460 hodin

Funkce: technik, palubní technik, palubní technik roje, 
letky, palubní inženýr základny. Nejdéle sloužící palubní 
technik na Mi-24.

V životě každého výkonného letce je spousta krásných 
okamžiků, mnoho vtipných příhod, na které rád zavz-
pomíná. Občas je dává k dobrému při posezení v kolek-
tivu kamarádů u sklenky něčeho dobrého, nebo se lehce 
ješitně zmíní před služebně mladšími kolegy. Pak ale ex-
istují v životě téměř každého letce i příhody, na které 
by nejraději zapomněl, či přímo vymazal ze své paměti. 
Ten následující je právě jedním z nich. A protože jsem  
u toho nebyl sám, ale zcela pochopitelně s dalšíma dvěma 
členy osádky, popíšu tento incident z vlastního pohledu 
palubního technika. 

Musím neskromně podotknout, že v inkriminovaný den, 
10. září 2006, jsem měl za sebou zhruba dvacetiletou 
praxi na palubě vrtulníku, takže si myslím, že jsem scho-
pen posoudit závažnost celé situace. Vše se odehrálo při 
letu z Plzně do skotského města Leuchars, kam jsme byli 
pozváni k účasti na leteckém dni. Spolu s doprovodnou 
Mi-17 jsme letěli předvést vrtulník Mi-24V trupového čísla 
7355 jak na statické, tak i v letové ukázce. Bylo to vůbec 
poprvé, co se měly vrtulníky ruské provenience prezen-
tovat ve Skotsku a tak jsme se všichni těšili. Plán letu byl 
jasný a jednoduchý. Z Plzně jsme měli první den přeletět 
do Anglie s mezipřistáním na německé základně letounů 
včasné výstrahy E-3A AWACS v Geilenkirchenu. Zde jsme 
plánovali občerstvení a doplnění vrtulníků palivem.  
Po přeletu do Anglie a přenocování na armádní základně 
Wattisham jsme chtěli druhý den pokračovat přímo do 
Leuchars. Doprovodný vrtulník Mi-17 měl na palubě, 
kromě náhradního pilota Mi-24, nějaké ty náhradní díly, 
věci potřebné k údržbě a měl být předveden na statické 
ukázce. 

V den odletu z Plzně panovalo počasí jako za odměnu, 
nikde ani mráček a i předpověď slibovala super počasí pro 
celou trať letu. Na základě toho rozhodl „velitel zájezdu“ 
pplk. Jaroslav Špaček, že na kapitánském postu poletí 

„mladej“, tedy npor. Petr Slíva, zatímco on si sedne do ka-
biny operátora. Vzlet proběhl ve dvojici s „autobusem“ Mi-17, 
který skupinu vedl. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se 
cokoliv mohlo vyvrbit. Jenže zhruba 50 kilometrů před Geilen-
kirchenem začalo počasí stávkovat. Vytvořila se hustá nízká 
oblačnost, která nás začala tlačit dolů, zároveň poměrně rych-
le klesala i dohlednost. Zdejší terén je díky množství průmyslu 
a jej zásobujících elektráren hustě pokryt sloupy vysokého 
napětí. Tak se náš let „po zemi“ pomalu stával noční můrou. 
Provedli jsme to, co se v takových podmínkách vždy dělá  
a za vedoucí Mi-17 jsme si nabrali vzdálenost cca 100 metrů  
a pokračovali jsme v letu v takzvaném hádku. Druhý vrtulník  
v tom případě spoléhá na oči vedoucí osádky. A pak to na-
jednou, zcela znenadání, přišlo. „Sedmnáctka“ před námi se  
z ničeho nic ztratila v mlze, abychom ji vzápětí spatřili, jak 
prudce točí doprava nahoru a mizí v mraku. A místo ní před 
námi jakoby ze země vyrostl elektrárenský komín, kterému 
navíc nebyl vidět konec. Byl tak vysoký, že se jeho vrchol 
ztrácel v mraku. Peťa Slíva také rázně zareagoval prudkým 
pohybem kniplu doprava a k sobě. Ono mu taky nic jiného 
nezbývalo, protože od srážky s komínem nás dělily okamžiky. 
Vrtulník byl plně naložen, měl čtyři přídavné nádrže a letěl ry-
chlostí jen kolem sta kilometrů v hodině. V mraku jsme se tak 
ocitli v poloze s náklonem nějakých 40° doprava, možná 40° 
nahoru a s téměř nulovou rychlostí. To je pro vrtulník Mi-24  
a nezkušeného pilota téměř vražedná kombinace. Instinktivně 
jsem se předklonil přes sedačku pilota, chytil Petrovu ruku  
i s kniplem a potlačil ji do leva a mírně dopředu. Taky jsem 
začal ječet na Jardu, ať převezme řízení. Vteřiny, které uběhly 
do doby, než se rychlost začala zvětšovat, byly asi nejdelší  
v mém životě. Na pozadí toho všeho jsem slyšel vcelku pan-
ickou korespondenci kolegů z Mi-17, kde jsme. Strach byl na 
místě, protože pravděpodobnost srážky byla vysoká.  Když 
se vrtulník srovnal, Jarda přebral řízení a řekl mi kamarád-
ským tónem: „Drž hubu, neslyším rádio.“ (Pozn. autora knihy: 
Ve chvíli vlétnutí do mraku jsem se v přední kabině postavil  
a předklonil, abych viděl co nejlépe ven. Chytil jsem páku 
řízení a byl připraven s ní škubnout jakýmkoliv směrem, kdyby 
se před námi objevil stín „sedmnáctky“. Přitom jsem ji volal, 
ať mi dá kurz, kterým letí. V případě vlétnutí skupiny do mraků 
totiž vedený vždy točí minimálně o 30° od kurzu daného ve-
doucím. Jenže přes volání Radka ať převezmu řízení, jsem 
kolegy zkrátka neslyšel.) Poté, co jsme se dostali nad mraky  
a měli jistotu, že srážka nehrozí, začali jsme se radit, co 
uděláme dál. Zde musím konstatovat, že vrtulník Mi-17 je pro 
let ve ztížených povětrnostních podmínkách výrazně lépe vy-
baven, než Mi-24. Kluci ve vedoucím vrtulníku se tak nechali 
mezi tím „stáhnout“ pomocí ILS na letiště v Geilenkirchenu.  

Aktér příhody, vrtulník 7355,  
již v klidném letu nad Doverskými  
útesy, po přestávce v Geilenkirchenu.

HISTORIE



Já jsem navrhoval, že se kousek vrátíme, tam, kde bylo  
hezky, a zkusíme to znovu „po zemi“. Jarda však trval na 
tom, že zkusíme jeden sestup řízený přibližovacím radar-
em. Bohužel, tento postup se provádí ze sedadla kapitána 
vrtulníku. Tam však seděl Petr, který byl v mraku pop-
rvé, což Jarda nevěděl. Nakonec jsme se shodli, že jeden 
sestup zkusíme a pokud by se nepovedl, tak se zkusíme 
vrátit podle mého návrhu. Naštěstí jsme byli ve vzduchu 
sami a tak se řídící na „eprouči“ mohl věnovat jen nám. 
Nu a Petr svůj první sestup skrz mrak ze zadní kabiny, 
pod dohledem Jardy z kabiny přední, zvládl bez problému  
a naprosto bezchybně s námi přistál. 

Když jsem vylezl z mašiny tak se mi udělalo trochu 
špatně od žaludku, asi z přemíry adrenalinu a stresu. Nap-

roti mi šel kpt. Michal Linhart, palubní technik „sedmnáctky“  
a já mu jen řekl: „Ty vole, mně se chce zvracet“. Na to Michal 
odvětil jen: „V klidu, já už to mám za sebou“. Při společném 
rozboru jsme se dozvěděli, že to byl právě Michal, který si 
jako první všiml toho zpropadeného komínu a tím nám všem 
pravděpodobně zachránil život. A jak se to vůbec může stát, 
když dohlednost byla stále minimálně jeden kilometr? Pára 
z chladících věží zkrátka z ničeho nic snížila dohlednost na 

„nulu“ a po jejím průletu již následovalo jen zděšení z toho 
komínu. Cestou zpátky bylo nádherné počasí a tak jsme 
měli možnost si elektrárnu detailně prohlédnout. Ty komíny 
tam jsou čtyři, pěkně blízko u sebe. Jsem do dnešního dne 
přesvědčen, že „sedmnáctce“ se nějakým zázrakem podařilo 
proletět mezi nimi…  

Na stojánce letiště v Leuchars 
před letovou ukázkou. V kabině 
vrtulníku stojí kpt. Martin 
Vaniš, který v době dramatick-
ého setkání s elektrárnou 
seděl v doprovodné Mi-17.

Při cestě zpět již panovalo nád-
herné počasí a tak bylo možné 
vrtulník 7355 vyfotit  
s inkriminovanou elektrárnou  
v pozadí. Za povšimnutí stojí, 
že kamufláž českých vrtulníků 
je v evropském prostoru velmi 
efektivní, protože na snímku 
stroj téměř splývá s okolím.

HISTORIE



Vrtulník Mi-24V 7356 při ukázce možností podvěšení výzbroje před hangárem v Náměšti. Pod křídly přídavné palivové 
nádrže PTB-450, zleva potom před vrtulníkem bomba OFAB-100-110TU, cvičná cementová bomba CCP-100-70, kanón 
GŠ-23L, kanónové pouzdro UPK-23-250, kulomet 9-A-622 ráže 7,62 mm, granátomet 9-A-800 ráže 30 mm, kulomet 
9-A-624 ráže 12,7 mm, kontejner GUV, raketový blok B8-V20, raketový blok UB-32A-24 a opět bomby CCP-100-70  
a OFAB-100-110TU.

Raketový blok UB-32A-24 a rakety S-5. Raketový blok B8-V20 a rakety S-8.

HISTORIE



POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo L
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POSTAVENO

Kat. č. 2116

Mi-24D 0219, 1. letka, 51. vrp, Prostějov, 5. květen, 1993

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mi-24-v-ceskych-a-ceskoslovenskych-sluzbach-dual-combo-1-72.html


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo E
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POSTAVENO

Mi-35 3370, 221. vrl, 22. zVrL, RIAT Fairford, červenec 14-16, 2015

Kat. č. 2116
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mi-24-v-ceskych-a-ceskoslovenskych-sluzbach-dual-combo-1-72.html


POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský

Avia B.534 early series 1/72

Camo G
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POSTAVENO

Kat. č. 70103

B.534.141 II. serie, 38. stíhací letka, Letecký pluk 3, 
Vajnory, srpen 1937

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-rane-verze-dual-combo-1-72.html


POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský
Camo D

Avia B.534 early series

1/72
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POSTAVENO

B.534 I. serie, Jagdfliegerschule 4, Luftwaffe, Fürth, Německo, 1940

Kat. č. 70103
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-rane-verze-dual-combo-1-72.html


POSTAVENO

postavil Pavel Zimandl

Fokker F.I 1/48

Camo A
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POSTAVENO

Kat. č. 8493

103/17 Lt. Werner Voss, Jasta 10, Marckebeke,  
Belgie, září 1917

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-f-i-1-48.html


POSTAVENO

postavil Martin Jirkal
Camo B

Fokker F.I

1/48
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POSTAVENO

102/17 Oblt. Kurt Wolff, Jasta 11, Marckebeke, Belgie, září 1917      

Kat. č. 8493
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-f-i-1-48.html


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Velorex

eduard44 INFO Eduard - duben 2017



BIG3375  B-17E/F  PART 2  1/32  HKM
BIG49170  P-40C  1/48  Bronco
BIG49171  F2H-2  1/48  Kitty Hawk

632101  Sniper ATP  1/32 
632102  MER  1/32 
632103  TER  1/32 
648301  Crusader air intakes  1/48  Hasegawa
648302  Crusader exhaust nozzle  1/48 Hasegawa
648317  Ki-61-Id wheels  1/48  Tamiya
648318  SE.5a propeller four-blade  1/48  Eduard
648319  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop  1/48  Eduard
648320  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop  1/48  Eduard
648321  Ki-61-Id gun barrels  1/48  Tamiya
672156  Spitfire Mk.VIII cockpit  1/72  Eduard

SIN64830  Bf 109F advanced  1/48  Eduard

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (květen) 

BRASSIN  (květen) 

BRASSIN  (květen) 

květen 2017

BIG3375

BIG49170

BIG49171

632101  Sniper ATP  1/32
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648318  SE.5a propeller four-blade  1/48  Eduard

648302  Crusader exhaust nozzle  1/48  Eduard/Hasegawa

648317  Ki-61-Id wheels  1/48  Tamiya

648320  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop    
   1/48  Eduard

648301  Crusader air intakes  1/48  Eduard/Hasegawa

648319  SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop   
   1/48  Eduard

ON APPROACHON APPROACH květen 2017
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632102  MER  1/32

632103  TER  1/32

648321  Ki-61-Id gun barrels  1/48  Tamiya 672156  Spitfire Mk.VIII cockpit  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH květen 2017
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Kolekce 3 Brassin sad pro Bf 109F v měřítku 1/48  
pro stavebnici Eduard.

- motor a trupové zbraně,
- kormidla,
- vztlakové klapky.

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

ON APPROACHON APPROACH
květen 2017
SIN64830  Bf 109F advanced  1/48  Eduard
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ON APPROACH
květen 2017 / modely

FOTOLEPTY (květen) 

70112
Fw 190A-8/R2
1/72

7441  1/72
F6F-3

11110  1/48
CRUSADER

Limited edition

R0015  1/48
SE.5a

53187   HMS Hood pt. 1  AA guns & rocket launchers   1/200  Trumpeter
53188   HMS Hood pt. 2  radars   1/200  Trumpeter
32403   Mirage III E/R exterior   1/32  Italeri
32907   Mirage III E   1/32  Italeri
32908   Mirage III R   1/32  Italeri
32909   Mirage III E/R seatbelts STEEL   1/32 Italeri
48922   Su-17 M3/M4 exterior   1/48  Kitty Hawk
48923   Su-17 M3/M4 F.O.D.   1/48  Kitty Hawk
48924  Su-17 M3/M4 air brakes   1/48  Kitty Hawk
48925   F-8E upgrade set   1/48  Eduard
49829   Su-17 M3/M4 interior   1/48  Kitty Hawk
49830   Su-17 M3/M4 seatbelts STEEL   1/48  Kitty Hawk
49831   Bf 109G-6   1/48  Zvezda
49832   Bf 109G-6 seatbelts STEEL   1/48  Zvezda
72650   H8K2 Emily nose interior   1/72  Hasegawa
72651   H8K2 Emily rear interior   1/72  Hasegawa
72652   H8K2 Emily exterior   1/72  Hasegawa
72653   H8K2 maintenance platforms   1/72  Hasegawa
73592   H8K2 Emily cockpit interior   1/72  Hasegawa
73593   MiG-29UB Izdelye 9.51   1/72  Trumpeter 

 
ZOOMY

33166   Mirage III E   1/32   Italeri
33167   Mirage III R   1/32   Italeri
FE826   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL   1/48 
FE829   Su-17 M3/M4   1/48   Kitty Hawk
FE831   Bf 109G-6   1/48   Zvezda
SS592   H8K2 Emily   1/72   Hasegawa
SS593   MiG-29UB Izdelye 9.51   1/72   Trumpeter
SS594   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL   1/72
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Su-17 M3/M4

Mirage E/R 1/32 Italeri

ON APPROACHON APPROACH květen 2017
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Bf 109G-6 Zvezda 1/48

ON APPROACHON APPROACH květen 2017
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