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ÚVODNÍK
do Royal Classu, nebo do Limitky věnované 
službě eMeFky v československém letectvu,  
a také se, včetně leptů, stane klubovou 
položkou v rámci BFC. Nevylučuji ani vydání 
samostatné krabičky.

Asi nejčastější otázkou , kterou jsem letos 
na E-dayi dostal, bylo: „Velorex?! Jak vás 
to proboha napadlo?!“ To je celkem snadné. 
Hned, jak jsme si plácli s panem Špačkem na 
vydání knihy a modelu na téma služby Mi-
24 v československém letectvu a v Letectvu 
Armády ČR, bylo nám jasné, že tygří Velorex 
by tomuto modelu slušel. Ne, že by to bez něj 
nešlo, ale jaksi by to nebylo dokonalé. Spojit 
model určený jako speciální bonus do Limitky 
se vstupenkou na E-day už se pak nabídlo 
jaksi samo. Jak je vidět, obojí zabodovalo. 
Pestré markingy československých a hlavně 
českých Hindů, spolu se zvolenými doplňky 
a novým Hadrákem se propojily v evidentně 
správný mix. V sobotu jsme měli na E-dayi 
200 kusů, krátce po jedenácté na pultě nezbyl 
ani jediný. V neděli jsme dovezli dalších 100 
kusů, na konci výstavy jich zbývalo dvanáct, 
což znamená druhý nejlepší prodejní úspěch 
našeho modelu na některé ze světových 
výstav. Rovněž celkový prodej tohoto modelu 
je úctyhodně rychlý. V minulosti se nám již 
několikrát stalo, že jsme model z řady Limited 
Edition vyprodali během několika dní, ale toto 
je poprvé, kdy nám žádný nezbyl již v den 
oficiálního uvedení na trh, tedy 1. října. Model 
nevydržel ani do konce Afterpárty, tedy 
internetové prodejní akce spojené s E-dayem. 
Prodej jsme pro vyčerpání zásob určených pro 
náš vlastní E-shop zastavili v pondělí večer. To 
samozřejmě neznamená, že HIND je v tuto 
chvíli nesehnatelný. K obchodníkům po celém 
světě odešlo 1100 kusů, takže celosvětové 
zásoby jsou poměrně velké. Obávám se ale, 
že je to podobné jako s ropou nebo diamanty, 
budou po světě rozloženy nerovnoměrně. 
Penetrace té které oblasti je pak dána 
předvídavostí a rychlostí územně příslušného 
obchodníka. V podstatě se dostalo jen na ty 
obchodníky, kteří u nás měli předobjednávku. 
Jak to bude s Hindy dál? Pokusíme se 
dojednat se Zvezdou dodávku dalších 1200 
nebo 1400 sad výlisků a model zopakujeme 
v nákladu 600-700 kusů. Bude to chvíli trvat, 
počítám, že reedice bude možná začátkem 
příštího roku. 

Přiznávám, že jsem neměl s Hindem dobrý 
odhad. Poslední dobou už se mi několikrát 
stalo, že zájem o naše novinky předčil mé 
očekávání. Stejné to bylo i s novým Bf 109F-
4 v edici Profipack v měřítku 1/48. I ten se 
prodával jako housky na krámě a také on se 
vyznačoval v sobotu odpoledne souborem 
prázdných krabic na pultě i pod pultem. Po 
nedělním doplnění se prodával dál, ve chvíli 
uzavření stánku zbýval poslední kus. Na rozdíl 
od Hinda máme ovšem Fridrichů dostatek, je 
to náš vlastní model a jeho produkce zdárně 
pokračuje.

Pokračovat bude i vydávání dalších verzí, 
Royal Class Bf 109F 1/48 vychází v prosinci, 
Profipack Bf 109F-2 chystáme na duben 
2017. Mezitím, v únoru 2017, vydáme ještě 
Bf 109G-2. Další verze budou následovat 
v průběhu roku, jak v edici Profipack, tak 
Weekend. První Weekend postavený na 

základě Bf 109F/G bude Bf 109G-6 
Erla v lednu 2017. V rámci kotle i našich 
prezentací jsme představili též Bf 109G-10 
a hovořili jsme také o připravované S-199. 
Další roky zkrátka přinesou spoustu eduardích 
Messerschmittů, nejprve v měřítku 1/48, 
posléze i v 1/72. Se s tím smiřte!

Na E-dayi jsme mnohé oznámili a mnohé 
slíbili, nakonec, slibem nezarmoutíš. Nešlo jen o 
modely a produkty s nimi související. Kupříkladu, 
oznámili jsme dohodu s organizačním týmem 
ModelBrna o našem vstupu do organizace 
této oblíbené akce. Abych to nekomplikoval, 
znamená to, že ModelBrno zaplatíme  
a v některých místech organizačního schématu 
jaksi vyfutrujeme našimi lidmi. Tvář i principy, 
na nichž tato výstava stojí, měnit nebudeme. 
Ostatně, stávající organizační tým, alespoň co 
se týče jeho špiček a vedoucích jednotlivců, 
především pánů Vacka a Dospíšila, bude 
dále pokračovat ve své záslužné práci. My 
do ModelBrna na viditelné úrovni chceme 
přidat jen vstupenkové modely, oblíbenou to 
kratochvíli známou z E-daye. Podstatné je, že 
ModelBrno pokračuje, a my do něj vstupujeme 
jednoduše proto, že by nám chybělo. 

O modelech jsme ovšem mluvili víc. V Kotli 
došlo na předání petice za zařazení modelů 
1/32 do naší produkce. Pikantní bylo, že mi 
naši lidé večer říkali, že po nich někdo chtěl 
podepsat petici proti Eduardu. Předpokládám, 
že šlo o petici páně Knížka za dvaatřicetiny u 
Eduardu. Myslím, že se ani nemusím přiznávat, 
že na projektu pracujeme již delší dobu. 
Nicméně, pan Knížek má se svým vytrvalým 
lobováním velkou zásluhu na tom, že jsme se 
rozhodli to s dvaatřicetinami zkusit, neb, jak 
známo, jen průzkum bojem ukáže na pravý 
stav věcí na frontě. Náš průzkum bojem bude 
obnášet tři modely v průběhu zhruba roku  
a půl, jeden za půl roku. Dvaatřicetiny 
zařadíme do edice EduArt, která za tímto 
účelem dozná drobných změn. Předně, bude 
se prodávat i přes obchody, nejen přes náš 
web shop. Také skladba stavebnice dozná 
změn, přidáme více leptů, přidáme Brassiny, 
byť ne ve velkém rozsahu, a rozšíříme počet 
nabízených markingů. Pravděpodobně na 
dva v každé stavebnici, nevylučuji ovšem  
i více obtiskových variant. Převažovat budou, 
alespoň v případě amerických strojů, markingy 
s pin-up girls. A jak to tak vypadá, první tři 
stavebnice budou zaměřeny na americké 
stroje. Po P-47D-25 bude následovat P-40N 
a pak uvidíme. Ve výběru máme B-25, B-17, 
F-16, F-18. Nebo nakonec zůstaneme při zemi 
a zvolíme P-40E. Jejich uvedení doprovodíme 

Vážení přátelé,

díky vám všem, kdo jste přišli minulý 
víkend na E-day! Vloni jsem psal, že všechny 
butovické E-daye mi splývají v jeden dlouhý 
výstavní maratón. V případě letošního E-daye 
věřím v jeho nezapomenutelnost a bohužel 
také v jeho neopakovatelnost. Ač E-day i jiné 
výstavy v posledních letech chválím a jistě 
se opakuji v tom, že na nich vládne pohoda  
a dobrá nálada, letošní E-day se mi jeví jiný. 
Byl akční, měl spád, měl ducha a překonat 
letošní úroveň bude nesmírně těžké. Jistě, 
budeme pracovat na vychytání zbývajících 
chybiček. Musíme kupříkladu vymyslet, jak 
porazit frontu u vchodu, ve které nám stále 
dochází k chaotickému míchání členů BFC  
s ostatními návštěvníky. Pravda, letos jsme měli 
připraveno několik organizátorů fronty, jejichž 
úkolem bylo lidi směřovat k volným vchodům, 
protože víme, že pravidlo cpát se tam, kde už 
jsou jiní lidé, je stále funkční. Bohužel, zásahem 
vyšší moci, tedy bezpečnostního důstojníka 
Galerie Butovice, jsme museli odeslat osm lidí 
z organizačního týmu nahoru do Galerie a na 
parkoviště. V tom okamžiku nás i v Butovicích 
dostihl nedostatek pracovních sil. Už je to zase 
jako za komunistů, nejsou lidi. V tomto případě 
(a v několika dalších jako byla třeba absence 
teplého občerstvení a čepovaného piva) jde 
o uplatnění moderního principu předběžné 
opatrnosti, který se nezřídka lehce překlopí  
v princip předběžné předposranosti.

Letos jsme pocítili zvýšenou aktivitu úřadů, 
protože všechny úřady kompetentní pro oblast 
Butovic dostaly udání na nezákonnost konání 
naší akce. Nebojte se, nejde o udání od některé 
s oblíbených postav našeho byznysu. Jde  
o místního kverulanta a notorického stěžovatele, 
který si na Galerii stěžuje při každé vhodné 
příležitosti. Úřady pak musí jednat, což se pak 
projevuje vydáváním dodatečných opatření  
a příkazů, jejichž odrazem bylo i odeslání 
osmi v tu chvíli nesmírně cenných lidí na 
povrch zemský, kde byli, podle mého názoru, 
úplně nanic. Tak snad to příští rok zvládneme 
lépe, stejně jako zabezpečení zásobování 
našeho stánku, kde to v sobotu odpoledne 
vypadalo jak v minské samošce za Brežněva.   
A v neděli koneckonců také, ale to už jsme končili  
a nikoho to tolik nemrzelo. Leckdo si myslí, 
že jsme měli málo zboží, ono ho ale málo 
nebylo, jen se všechno prodalo. Což, pravda, 
ve své podstatě nakonec znamená, že ho 
málo bylo. Je to bohužel do značné míry 
dáno tím, že náš současný způsob prodeje na 
výstavách, včetně doplnění zboží pro nedělní 
prodej, je pravděpodobně na vrcholu svých 
možností. Pokud chceme jít dál, musíme ho 
změnit a zajistit jeho větší výkonnost, tedy 
naši schopnost dostat zboží do stánku rychleji  
a efektivněji. Zatím mě nenapadá jak, ale 
jistě něco vymyslíme.

Zda vymyslíme něco, co přebije Velorex, 
ovšem nevím, to bude těžké. Slavný 
hadrák, co neškrábe, ale leští, byl pravým 
hrdinou butovické garáže a v podobě 
dvaasedmdesátinového vstupenkového 
modelu si získal srdce všech příchozích. 
Obávám se, že je na cestě získat status 
nejlepšího a nejúspěšnějšího eduardího 
modelu všech dob, alespoň v rámci Česka. 
Jeho éra totiž E-dayem a účinkováním v HINDu 
zdaleka nekončí. Dostane se ještě minimálně 
do dvaasedmdesátinového MiGu-21MF, buď 
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vývoji je nový Fw 190A 1/48, ve stávajícím 
provedení náš prodejně nejúspěšnější 
model. Novou inovovanou, z hlediska stavby 
zmodernizovanou a zjednodušenou rodinu 
Fw 190A se chystáme otevřít verzemi A-3 
a A-4. Ty jsme ve stávající řadě nevydali. 
První z nich bychom rádi viděli v prodeji 
během léta, nejpozději během podzimu 
2017. Takže, řečeno zcela na rovinu, buď 
nový Fw 190A-3 začneme prodávat v Brně, 
nebo v Praze na Edayi. Ve fázi ověřování 
konstrukce máme také nového Tempesta  
v měřítku 1/48. Ten by, při troše štěstí, mohl 
spatřit světlo světa do Vánoc 2017, při troše 
smůly pak někdy na konci jara 2018. A zbývá 
nám ještě MiG-21MF a spol. v měřítku 1/72. 
To je v českých a slovenských krajích velmi 
diskutovaný projekt. Nuže, pracujeme na něm, 
ale kdy bude hotový, nevím. Bude to za řadu 
eduardích měsíců, to je jisté. Nyní pracujeme 
na konstrukci a více než čas realizace nás  
v tuto chvíli zajímá dokonalost konstrukce.  
A abych nezapomněl, v konstrukčním procesu 
je již i P-51D Mustang. Ale ten v něm bude 
ještě dlouho a osobně jeho realizaci vidím až 
na rok 2018. I když, kdo ví. Eduardí měsíc se, 
i když to tak někdy nevypadá, pomalu ale 
jistě zkracuje. 

Jistý rozruch, ne nepodobný ohlasu na 
právě vyprodaného HINDa, vzbuzuje 
oznámení vývoje Liberatorů v měřítku 1/72. 
Náš záměr je vydat dvě stavebnice britských 
Liberatorů v měřítku 1/72. Základem budou 
výlisky od Hasegawy, doplněné našimi 
vlastními konverzními díly, v tomto případě 
se chystáme vytvořit vlastní formy a tyto 
díly si nalisovat. První stavebnice se bude 
věnovat Liberatorům GR.Mk.III a V, část  
z nich budou stroje československých osádek 
od 311.squadrony Coastal Command.  
S odstupem jednoho roku pak chceme vydat 
druhou stavebnici, Liberatora GR.Mk.VI  
a VIII. Skladba stavebnice bude vycházet 
ze stejných principů, tedy základ Hasegawa 
doplněná díly Eduard, lepty, maskami a tak 
dále. Podstatnou maličkostí bude v obou 
případech kniha od Pavla Türka, autora pro 
Liberatory stejně kompetentního, jakým je pan 
Špaček pro Hindy, a ten druhý pan Špaček 
pro společenskou etiketu. Pavel uvažuje, že 
si přibere spoluautora, aby knihu dovedl 
do standardu našich ostatních knih. Modely  
i knihy nebudou věnovány jen československým 
Liberatorům, i když ty budou jistou dominantou 
projektu, ale budou se zabývat všeobecně 
Liberatory v britských službách. Byli bychom 
moc rádi, kdybychom první z nich měli hotovou 
příští rok na E-dayi, ale znáte to. Člověk míní, 
pánbůh mění. Ale bylo by to hezké, viďte?  

novými videi.

Nedávno jsme se vrátili k tvorbě videí 
s mírně obnaženými dívkami. Jak se dalo 
čekat, dostalo se nám mnoha nesouhlasných 
reakcí. Náš názor ovšem je, že přes současné 
civilizační trendy poloobnažené dívky  
k letectví vždy patřily, a v této věci jsme, 
ač jinak pokrokoví, zastánci starých zvyků  
a starých pořádků. Abychom příliš nedráždili, 
příští videa zamkneme a budeme vyžadovat 
potvrzení, že návštěvník stránky je srozuměn 
s obsahem videa a opravdu ho chce vidět. 
A že je plnoletý. To sice osobně považuji za 
nesmysl, protože podobná videa, tehdy tedy 
spíš fotografie a filmy, mě nejvíc zajímaly, 
když mi bylo tak patnáct, šestnáct. Ale chápu, 
že to někdo může vidět jako nebezpečné 
ohrožení mravní výchovy mládeže. V každém 
případě, naše příští video, věnované naším 
maskám, ano, těm, které sedí, pánové, už 
tak úplně polooblečené není a puritánům 
doporučuji kliknout na ikonu ODEJÍT. A nechat 
nás ostatní se dívat. Mimochodem, ta dívka, 
která hraje ve zmiňovaném videu, je aktuálně 
ve slovenském Playboyi. Ten je dělaný ještě 
postaru, to víte, my tady na Východě jsme 
trochu opoždění ve vývoji. Zaplaťpánbůh za 
ty dary, ať nám to ještě chvíli vydrží.  

A když už jsme na Slovensku, zmíním nový 
vstupní model do BFC. Představili jsme ho  
v Kotli, jeho podstatnou součást již před 
časem na Facebooku. Nový vstupní model 
do BFC bude Bf 109G-6. Kromě výlisků, 
resinových a leptaných dílů a samozřejmě 
masek, co sedí, bude obsahovat obtisky 
pro čtyři zbarvení. Dvě budou reálná, dvě 
fiktivní. Představena byla již slovenská 
dvojice. U stroje z období SNP, se slovenskými 
povstaleckými znaky, vycházíme ze známých 
rekonstrukcí a doufáme, že je máme správně 
zvolené. Ve fiktivní podobě jsme zapracovali 
několik předpokladů, například, že pilot Rudo 
Božík, po válce svými kamarády přezdívaný 
„medzinárodný vrah“, sestřelil jak několik 
ruských, tak i jedno americké a nakonec  
i nějaké to německé letadlo, k čemuž se 
ostatně sám hlásil. Nápisy na čumáku jsme si 
vymysleli, což zde výslovně uvádím, protože 
chápu, že řada modelářů mimo československý 
kulturní okruh může tento marking považovat 
za reálný. Druhá dvojice představuje stroje 
Hauptmana Carganica, známého svým Mickey 
Mausem na trupu. Ono se úplně přesně neví, 
jak Carganicovy stroje opravdu vypadaly, já 
si ale myslím, že to nevadí, alespoň ne v této 
stavebnici. Paralelu k reálnému Carganicovi, 
našeho pseudo Carganica, stvořil otec našich 
králíků Jan Bobek, takže asi tušíte, co na tomto 
stroji najdete místo Mickey Mause. Nový 
vstupní BFC model bude uveden do prodeje k 
výročí založení BFC 20.  listopadu 2016. Na 
jaře pak uvedeme ještě jeden vstupní model, 
určený pro příznivce bojové techniky. Bude to 
M4A1 Sherman 1/35 (ex Tasca), obsahující 
opět reálné markingy a dva fiktivní markingy. 
Ty fiktivní budou představovat hasičský 
Sherman Sboru dobrovolných hasičů Obrnice 
– České Zlatníky z roku 1947 a zemědělský 
Sherman ve službách JZD Kozly – Patokryje 
z roku 1956. Kdyby vám to přišlo praštěné, 
tak vězte, že to je naším cílem, protože pokud  
z našeho koníčka vymizí humor, tak náš koníček 
bezpečně zahyne. A s tím chceme něco dělat. 

V Kotli se také mluvilo o dalších nových 
projektech z naší vlastní tvorby. Byla řeč  
o SE-5a 1/48. Tu chystáme na brzké jaro roku 
2017. První vydáme verzi s motorem Wolseley 
Viper, po ní bude s dvouměsíčním odstupem 
následovat Royal Class s oběma verzemi 
a poté po třech či čtyřech měsících verze  
s motorem Hispano Suisa. Dalším projektem ve 

Jedním z beznadějně vyprodaných 
produktů byly v sobotu pásy STEELBELTS, 
alespoň jejich velká většina. Ať už to bylo onou 
nemravnou reklamou na spodní prádlo, nebo 
workshopem modeláře a chirurga Zdeňka 
Šebesty, pásy se vyprodaly. A neměli jsme jich 
málo, v tom to nebylo. Já si myslím, že tahle 
věcička má před sebou velkou budoucnost. 
Jestli mají nějaké lepty šanci stát se nezbytnou 
součástí modelů, tak jsou to tyto pásy. A nejen 
pásy, ještě pro vás máme pár překvapení  
v rukávě. Kdo má lodičkářský gift set  
z E-daye, jistě tuší, co chystáme. Mimochodem, 
gift setů bylo na E-dayi sedm druhů. 

Pokud jste na Edayi nebyli a chcete vědět, 
co se tam dělo, nebo jste tam byli a chcete 
si tamní dění zrekapitulovat, sledujte náš 
Facebook a stránku www.eday.cz. Postupně 
budeme zveřejňovat videa z výstavy, včetně 
obou Kotlů a všech workshopů, s malým 
zpožděním i s anglickými titulky. Podobně 
budeme postupovat i během nadcházejícího 
klání čtyřčlenných týmů v dvacetičtyřhodinovce 
IRON BUNNY na Bublavě v Krušných horách. 
Připravíme jak on-line přenos na našem 
Facebooku, tak shrnující video. Iron Bunny se 
koná ve dnech 14. a 15. října 2016, nenechte 
si naši reportáž ujít. Pokud nevíte, oč jde, 
připomínám, že čtyřčlenné týmy staví po dobu 
24 hodin určený model z produkce Eduardu. 
Staví vždy dva členové týmu, dva odpočívají, 
porady týmu jsou omezeny pravidly. Po 
uplynutí 24 hodin se modely obodují dle 
platných pravidel SMČR. Klání má i svou 
fyzickou vložku, část modelu si týmy musí najít 
během zhruba 15kilometrového pochodu dle 
přiložené mapy. 

Včera, 30. září 2016, odešla do důchodu 
Helena Pitáková, po dvacet pět let mistrová 
naší leptárny. Dáma, které prošly rukama 
milióny leptů. V roce 1991 se stala úplně 
prvním zaměstnancem Eduardu, a jsem si jist, 
že bez ní by Eduard nikdy nebyl tím, čím se 
postupem doby stal. Držte nám palce, aby tím 
zůstal i bez Helenky.

Obvyklým výčtem připravených novinek  
v leptech a Brassinech vás dnes, dámy  
a pánové, nebudu zdržovat. Většina z vás už 
je má stejně nastudované z distributorského 
leafletu, který se šíří i mezi modeláři, nebo  
z E-daye, a kdo nemá, najde si je na  
následujících stránkách. Přeji vám tedy jejich 
podnětné a inspirativní studium, vážení 
přátelé! 

Buď kit! 

Vladimír Šulc
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UDÁLOSTI

Foto: Milan  Pospíšil
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UDÁLOSTI

Foto: Milan  Pospíšil
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UDÁLOSTI
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Bf 109F-4
1/48

48899  Bf 109F-4 (fotolepty)

49095  Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (fotolepty)

648282  Bf 109F wheels (Brassin)

648279  Bf 109F cockpit (Brassin) Listopad 2016

648288  Bf 109F propeller (Brassin) Prosinec 2016

1/48,  kat. č. 82114
- plastikové díly Eduard
- fotoleptané díly 
- krycí maska 
- obtisky Eduard
- 6 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

MODELY 10/2016

NOVÉ FORMY 2016

Stránka produktu 

eduard10 INFO Eduard - říjen 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-4-1-48-1.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


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

Bf 109F-4, Uffz. Hans Döbrich, 6./JG 5, Petsamo, Finsko, 2. září 1942

Bf 109F-4, W. Nr.7243, Oblt. Otto Kath, Stab/JG 54, Staraja Russa, 
Sovětský svaz, začátek prosince 1941

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

Bf 109F-4/B, W. Nr. 7629, Oblt. Frank Liesendahl, 10. (Jabo)/JG 2, 
Francie, červen 1942

Bf 109F-4/trop, W.Nr. 8693, Lt. Hans-Joachim Marseille, 3./JG 27, severní Afrika, únor 1942

MODELY 10/2016
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MODELY 10/2016

Žádejte u svých prodejců. 
Na e-shopu Eduard vyprodáno!

eduard12 INFO Eduard - říjen 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mi-24-v-ceskych-a-ceskoslovenskych-sluzbach-dual-combo-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


MODELY 10/2016

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

eduard 13INFO Eduard - říjen 2016



MODELY 10/2016

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 10/2016

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 10/2016

Fotolepty a masky Eduard

SPAD XIII, Lt. Frank Luke Jr., 27th Aero Squadron, září 1918

Kvalitní tisk plakátu ve velikosti A2,
“Dawn Patrol“, Koike Shigeo

Obtisky Eduard

Limitovaná edice 999 ks

Fokker D.VII (Alb), Ltn. d. R. Günther von Büren,  Jasta 18,  
Montingen, září 1918

Stránka produktu 

Dawn patrol Koike Shigeo

eduard16 INFO Eduard - říjen 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/dawn-patrol-dual-combo-1-48-1-48.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


1/72,  kat. č. 7437

72528  Hellcat Mk.I exterior (fotolepty)

SS572  Hellcat Mk.I Weekend (fotolepty)

72529  Hellcat gun bay (fotolepty) 

CX465  Hellcat Mk.I (maska)

 2 markingy
 obtisky Eduard

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Hellcat Mk.I JV 105, HMS Emperor, Aegean Sea, 
September 1944

Hellcat Mk.I FN 427, SubLt. McKenzie, HMS Indomitable, 
Bay of Bengal, October 17, 1944

Hellcat Mk.I

Stránka produktu 

MODELY 10/2016
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hellcat-mk-i-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


Bf 109F-4  1/48
OVERTREES
Cat. No. 82114X

Overlept
Cat. No. 82114-LEPT1
Bf 109F-4
1/48 PE-Set

POUZE 1.-31. 10. 2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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


10/2016

632093
CBU-87  

1/32  

Brassinová sada bomb CBU-87 
v měřítku 1/32. Obsahuje 6 ks 
bomb a obtisky s popiskami
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 dílů
- obtisk: ano
- lept: ne
- maska: ne

648281 
MC.202 exhaust stacks  
1/48 Eduard/Hasegawa

Brassin sada – výfuky pro 
MC.202 v měřítku 1/48  
od Eduard/Hasegawa.
 
Sada obsahuje:
- resin: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/cbu-87-1-32.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mc-202-vyfuky-1-48.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


648283
P-38J turbochargers & air intakes   
1/48  Academy

Brassin sada – turbokom-
presorů a vstupy  vzduchu 
pro P-38J v měřítku 1/48 od 
Academy. Sada obsahuje dva 
turbokompresory s krycími 
plechy a vstupy  vzduchu na 
trupových gondolách.
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ano

Brassinová sestava pro  1/48 
Harrier GR Mk.7/9 od Hasega-
wy. Obsahuje: sedačku, kola 
podvozku, výmetnici klamných 
cílů Terma, zaměřovací kon-
tejner Sniper ATP, výtokové 
trysky.

Sada obsahuje:
- resin: 29 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ano

648282
Bf 109F wheels
1/48  Eduard

Brassin sada – kola podvozku 
pro Bf 109F v měřítku 1/48 od 
Eduardu. Sada obsahuje kola 
hlavního podvozku se samo-
statnými loukoťovými středy  
a ostruhové kolo s vidlicí.
 
Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

648284 
Harrier GR Mk.7/9   

1/48  Hasegawa

BRASSIN 10/2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/harrier-gr-mk-7-9-1-48.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-38j-turbokompresory-a-vstupy-vzduchu-1-48.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-kola-1-48.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


672130
B-17G wheels 
1/72  Airfix

Brassin sada – podvozkových 
kol pro B-17G v měřítku 1/72 
od Airfixu. Sada obsahuje kola 
hlavního podvozku se samo-
statnými disky a ostruhové 
kolo.
 
Sada obsahuje:
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

Stránka produktu 

BRASSIN 10/2016

672131
B-17G engines 
1/72  Airfix 

Brassin sada – motory pro B-
-17G v měřítku 1/72 od Airfixu. 
Sada obsahuje všechny čtyři 
motory s oddělenými kryty 
motorů a prstenci chladících 
klapek.
 
Sada obsahuje:
- resin: 24 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

672133 
B-17G turbochargers

1/72  Airfix     

Brassin sada – turbokompreso-
ry pro B-17G v měřítku 1/72 od 
Airfixu. Sada obsahuje čtyři tur-
bokompresory a samostatná 
výfuková potrubí pro motory 
č. 2 a 3.
 
Sada obsahuje:
- resin: 6 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ne

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-17g-kola-1-72-1.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-17g-motory-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/b-17g-turbokompresory-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


672135
Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, smooth tire 
1/72 Eduard

Brassin sada – bronzové podvozkové nohy a kola 
podvozku pro Spitfire Mk.IX v měřítku 1/72 od 
Eduardu. Sada obsahuje nohy hlavního podvozku 
(bronz) a jejich kryty (resin), kola hlavního podvoz-
ku (5-paprsková s hladkým dezénem) a ostruhové 
kolo s vidlicí - doporučeno pro variantu Mk.IXc.
 
Sada obsahuje:
- bronz: 2 díly
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

Brassin sada – bronzové podvozkové nohy a kola 
podvozku pro Spitfire Mk.IX v měřítku 1/72 od Eduar-
du. Sada obsahuje nohy hlavního podvozku (bronz) 
a jejich kryty (resin), kola hlavního podvozku (5-papr-
sková, dezén se vzorkem) a ostruhové kolo s vidlicí - 
doporučeno pro variantu Mk.IXc.
 
Sada obsahuje:
- bronz: 2 díly
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ne
- maska: ano

672134
Spitfire Mk.IX legs BRONZE
1/72  Eduard

Brassin sada – bronzové podvozkové nohy pro Spitfire Mk.IX 
v měřítku 1/72 od Eduardu. Sada obsahuje nohy hlavního 
podvozku (bronz) a jejich kryty (resin). Sada umožňuje stavbu 
s protistřihovými nůžkami i bez nich.
 
Sada obsahuje:
- bronz: 2 díly
- resin: 2 díly
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ne

672136 
Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, pattern   

1/72 Eduard

BRASSIN 10/2016

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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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/spitfire-mk-ix-nohy-bronzove%2c-kola-petipaprskova%2c-hladke-pneumatiky-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-nohy-bronzove-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


672137
Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, smooth tire 
1/72  Eduard

Brassin sada – bronzové podvozkové nohy a kola 
podvozku pro Spitfire Mk.IX v měřítku 1/72 od Eduardu. 
Sada obsahuje nohy hlavního podvozku (bronz) a jejich 
kryty (resin), protistřihové nůžky, kola hlavního podvoz-
ku (4-paprsková s hladkým dezénem) a ostruhové kolo 
s vidlicí - doporučeno pro variantu Mk.IXe.
 
Sada obsahuje:
- bronz: 2 díly
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ano Stránka produktu 

Brassin sada – bronzové podvozkové nohy a kola 
podvozku pro Spitfire Mk.IX v měřítku 1/72 od 
Eduardu. Sada obsahuje nohy hlavního podvozku 
(bronz) a jejich kryty (resin), protistřihové nůžky, 
kola hlavního podvozku (4-paprsková, dezén se 
vzorkem) a ostruhové kolo s vidlicí - doporučeno 
pro variantu Mk.IXe.
 
Sada obsahuje:
- bronz: 2 díly
- resin: 5 dílů
- obtisk: ne
- lept: ano
- maska: ano

672138 
Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, pattern  

1/72 Eduard

Stránka produktu 

BRASSIN 10/2016

Brassin sada – raketnice  
UB-32A-24 pro Mi-24 v měřít-
ku 1/72 od  Eduardu/Zvezdy. 
Sada obsahuje čtyři raketnice, 
obtisky s popiskami.
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 dílů
- obtisk: ano
- lept: ano
- maska: ne

672140 
UB-32A-24 rocket pods for Mi-24   

1/72 Eduard

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-nohy-bronzove%2c-kola-ctyrpaprskova%2c-hladke-pneumatiky-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ix-nohy-bronzove%2c-kola-ctyrpaprskova-se-vzorem-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ub-32a-24-raketnice-pro-mi-24-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


BRASSIN 10/2016

Kolekce 5 fotoleptaných a Brassin sad  
pro P-38J měřítku 1/48 od Academy.

- kola podvozku,
- kokpit,
- turbokompresory,
- ocelové upínací pásy,
- krycí maska.

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

Stránka produktu 

SIN64826
P-38J               
1/48 Academy

eduard24 INFO Eduard - říjen 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-38j-1-48-1-1.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


VÝBĚR 10/2016

HMCS Snowberry  1/144 Revell

FOTOLEPTY A MASKY

HMCS Snowberry pt. 1 armament 1/144  Revell (53175)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hmcs-snowberry-cast-1-vyzbroj-1-144.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


FOTOLEPTY A MASKY 10/2016

HMCS Snowberry  1/144 Revell
HMCS Snowberry pt. 2 superstructure 1/144  Revell (53175)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hmcs-snowberry-cast-2-hlavni-nastavba-1-144.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


PE-SETS AND MASKS 10/15

MIM-104F PAC-3  1/48 
Dragon

FOTOLEPTY A MASKY 10/2016

MIM-104F PAC-3 1/48 Dragon (36347)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mim-104f-pac-3-1-35.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


WWII USAAF Bomber Re-supply Set  
1/72  Airfix

FOTOLEPTY A MASKY 10/2016

WII USAAF Bomber Re-suppply Set  1/72  Airfix  (72632) 

eduard28 INFO Eduard - říjen 2016

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/wwii-usaaf-bomber-re-supply-set-1-72.html?force_sid=7f1b33110d1e2e4e5ec42ead5f28ee00


Jet Provost T.3 / T.3a  1/72 
Airfix

FOTOLEPTY A MASKY 10/2016

Jet Provost T.3 / T.3a  1/72 Airfix (73566)
Jet Provost T.3 / T.3a  1/72 Airfix (SS566) (Zoom)
Jet Provost T.3 / T.3a  1/72 Airfix (CX463) (maska)
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-rijen-2016/


 

BIG5341  CV-63 Kitty Hawk  Part I.  1/350  Trumpeter

BIG3587  Su-76M  1/35  Tamyia

BIG3369  T-28B Trojan  1/32  KittyHawk

BIG49158  Su-33  1/48  Kinetic

BIG72113  Mirage F.1  1/72  Special Hobby

BIG3587  Su-76M  1/35  Tamyia

36343 Su-76M
36344 Su-76M fenders
XT217 Su-76M wheels  1/35

53170 CV-63 Kitty Hawk pt.1 - island  1/350
53171 CV-63 Kitty Hawk pt.2 - hull & deck  1/350
17515 Air.Carrier figures USN present S.A.  1/350 3D
17515 Air.Carrier figures USN present S.A.  1/350 3D

BIG5341  CV-63 Kitty Hawk  Part I.  1/350  Trumpeter

BIG72113  Mirage F.1  1/72  Special Hobby

73559 Mirage F.1
CX450 Mirage F.1  1/72
73008 Remove Before Flight

BIG3369  T-28B Trojan  1/32  KittyHawk

BIG49158  Su-33  1/48  Kinetic

32390 T-28B/D Trojan undercarriage
32391 T-28B/D Trojan exterior
32876 T-28B/D Trojan interior
32877 T-28B/D Trojan seatbelts
JX192 T-28B Trojan  1/32

48891 Su-33 exterior
49778 Su-33 interior
EX521 Su-33  1/48

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

BIG5341  CV-63 Kitty Hawk  Part I.  1/350  Trumpeter

BIG3587  Su-76M  1/35  Tamyia

BIG3369  T-28B Trojan  1/32  KittyHawk
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-rijen-2016/


MODELY
7437   Hellcat Mk.I       1/72 Weekend edition
82114  Bf 109F-4     1/48  ProfiPACK
2116 Hind Mi-24     1/72 Limited edition 
11102X Dawn Patrol     1/48 Limited edition
 
FOTOLEPTY                             
53175   HMCS Snowberry pt. 1 armament       1/144   Revell
53176   HMCS Snowberry pt. 2 superstructure      1/144   Revell
32887   Seatbelts France WWII STEEL       1/32 
32888   Seatbelts RFC WWI STEEL       1/32 
36347   MIM-104F PAC-3       1/35   Dragon
36348   Tie Downs & Straps US STEEL       1/35  
48898   F/A-18C exterior       1/48   Kinetic
48899   Bf 109F-4       1/48   Eduard
49106   Seatbelts France WWII STEEL       1/48 
49107   Seatbelts RFC WWI STEEL       1/48 
49794   F/A-18C interior       1/48   Kinetic
49795   F/A-18C seatbelts STEEL       1/48   Kinetic
72629   B-17G landing flaps       1/72   Airfix 
72630   B-17G bomb bay       1/72   Airfix 
72631   B-17G exterior       1/72   Airfix 
72632   WWII USAAF Bomber Re-supply Set      1/72   Airfix
72633   Mi-24/35 upgrade set       1/72   Eduard
73045   Seatbelts France WWII STEEL       1/72 
73046   Seatbelts RFC WWI STEEL       1/72 
73566   Jet Provost T.3 / T.3a       1/72   Airfix 
73567   B-17G cockpit interior       1/72   Airfix 
73568   B-17G seatbelts STEEL       1/72   Airfix 
73569   B-17G rear interior       1/72   Airfix 
73570   B-17G front interior       1/72   Airfix

ZOOMY  
FE794   F/A-18C         1/48   Kinetic
SS566   Jet Provost T.3 / T.3a         1/72   Airfix
SS567   B-17G         1/72   Airfix
SS572   Hellcat Mk.I Weekend         1/72   Eduard

MASKY 
JX195   Yak-3       1/32   Special Hobby
EX532   MiG-21PF with canopy seal       1/48   Eduard
EX533   T-33A       1/48   Great Wall Hobby
EX534   F/A-18C       1/48   Kinetic
EX535   Bf 109F-4       1/48   Eduard
CX463   Jet Provost T.3 / T.3a       1/72   Airfix
CX464   B-17G       1/72   Airfix
CX465   Hellcat Mk.I       1/72   Eduard

BIGED
BIG5341   CV-63 Kitty Hawk  Part I.       1/350   Trumpeter
BIG3587   Su-76M       1/35  Tamyia
BIG3369   T-28B Trojan       1/32   KittyHawk
BIG49158   Su-33       1/48   Kinetic
BIG72113   Mirage F.1       1/72   Special Hobby

BRASSIN
632093   CBU-87       1/32 
648281   MC.202 exhaust stacks       1/48  Eduard/Hasegawa
648282   Bf 109F wheels       1/48   Eduard
648283   P-38J turbochargers & air intakes       1/48   Academy
648284   Harrier GR Mk.7/9       1/48   Hasegawa
672126   Spitfire Mk.IX engine       1/72   Eduard
672130   B-17G wheels       1/72   Airfix
672131   B-17G engines       1/72   Airfix
672133   B-17G turbochargers       1/72   Airfix
672134   Spitfire Mk.IX legs BRONZE       1/72   Eduard
672135   Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, smooth tire   1/72   Eduard
672136   Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, pattern    1/72   Eduard
672137   Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, smooth tire   1/72   Eduard
672138   Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, pattern    1/72  Eduard
672140   UB-32A-24 rocket pods for Mi-24       1/72   Eduard/Zvezda 
 

BIGSIN
SIN64826   P-38J       1/48   Academy

OVERTREES 
82114X Bf 109F-4     1/48 Eduard

OVERLEPT 
82114-LEPT1 Bf 109F-4     1/48 Eduard

Říjen 2016
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HISTORIE

Poslední let 0837

pplk. Ing. Jaroslav Špaček
Celkový nálet: 3711,36 hodin

Nálet na Mi-24: 4227 letů, 2100 hod.

Létané typy: L-13 Blaník, Z-142, Mi-4, Mi-2, Mi-24D/
DU/V/P, Mi-17, Bell 206, Bell 427, EC-135, R-44

Dále zkusil: Gazelle, Lynx, Puma, Wessex, Alouette III, 
MD500/520, MD902, W-3RM, Merlin, A-109BA, Mi-8, Mi-
35M, Bo-105, R-22, AH-1, L-29, L-39, Harrier, JAS-39D, 
F-16BM, Saab-105ÖE 

Funkce: pilot-operátor, kapitán vrtulníku, střelecký 
důstojník letky, inspektor vzdušné střelby základny, 
náčelník oddělení doktrín VzS, náčelník operačního  
úseku, náčelník vrtulníkového a dopravního letectva  
GŠ AČR

Tuším, že v úterý 12. prosince 2005 mi bylo z letky 
na štáb zavoláno, jestli nechci čtyřiadvacítku „0837“ 
přelétnout do Želátovic. Vrtulník byl dolétán do konce 
své technické životnosti a s další generální opravou se 
nepočítalo. Možná díky svému speciálnímu potahu, možná,  
že to na něj jen tak vyšlo, měl se stát učební pomůckou 
v tehdejším školicím středisku v Přerově-Želátovicích. 
Samozřejmě, že na dotaz „někam cokoliv přelétnout“ 
jsem odpověděl kladně, i když mi bylo jasné, že se bude 
jednat o skok možná ani ne desetiminutový. No a pak to 
začalo… Zkraje mi nepřipadlo zvláštní, když se mě kdosi 
zeptal: „Ty poletíš tu osm-tři-sedmu? No jo no, poletím, 
proč? Ále, nic…“ bylo odpovědí. Podivné mi to začalo být, 
až když mi ten samý dotaz pokládalo stále více kolegů  
z letky, potutelné výrazy v jejich tvářích se pak už nedaly 
přehlédnout. Až poté jsem se tedy zeptal Radka Spáčila, 
který byl palubním technikem letky a na tento „městský“ 
let měl letět se mnou. A tu bylo jádro pudla… Jeho 
odpověď zněla tak nějak: „nó… vrtulka je prošlá, dlouho 
to stálo, nesmíme tomu zavírat podvozek, už by se nemu-
sel otevřít…“ plus zmínil pár dalších drobností.

 Nu což, ve čtvrtek 14. prosince jsme se všichni sešli  
u vrtulníku, technici jej připravili na let a pak na něj 
křídou načmárali nějaké nápisy. Ke svým jménům na 
pancíři kabiny jsme se podepsali a zalezli do svých komnat.  
Já pak vrtulník spustil, provedl motorovou zkoušku, spo-
jkou „Čárlí“ odroloval na místo vzletu, provedl kontrolní 
zavisení, vyzkoušel řízení a vrtulník pomalu rozeběhl. 
Nastoupal jsem do výšky asi 150 metrů a pak jsem letěl 
tak, abychom se vyhýbali obydleným místům a měli 
možnost „s tím v případě potřeby prásknout někam do 
pole“. Přelet z jižního na severní konec města proběhl s 
vysunutým podvozkem a bez jediného problému. 

Před přistáním v Želátovicích jsem vyhodnotil vítr  
a vrtulník pak proti němu posadil přímo doprostřed 
nástupiště, naproti vchodu do budovy štábu. Po vypnutí 
motorů a dotočení rotorů jsme však zjistili, že proud 
vzduchu od rotoru směřující vpravo od nás vylomil dva 
rámy oken nějaké budovy. Inu, neměli ta okna zavřená. 
Tak se přesvědčili, že proud vzduchu o síle 12 tun dokáže 
divy. Dotyčná okna budovy patřila kuchyni a střepy  
z vymlácených oken spadly přímo do připravované polévky. 
Příslušníci a zaměstnanci útvaru tak měli ten den o něco 
chudší oběd… Dnes již je to jedno, všechny tyto budovy 
jsou městem Přerov v rámci připravené podnikatelské 
zóny srovnány se zemí. 

Pplk. Ing. Jaroslav Špaček

Vytlučená okna jídelny v kasárnách Želátovice.

Ukázka z knihy - HIND  
Mi-24 v československých 
a českých službách 
- součást stavebice 2116

Žádejte u svých prodejců. 
Na e-shopu Eduard vyprodáno!
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Nápisy na bocích trupu. Byly napsány křídou, 
takže neměly velkou trvanlivost.

Osádka posledního letu posledního letu 0837, zleva npor. Pav-
el Heřman, pplk. Jaroslav Špaček a mjr. Radek Spáčil.

Vrtulník nesl na obou stranách kýlovky nápisy odkazující na úpravu povrchu stroje.

HISTORIE
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Mi-24V 0837, pplk. Jaroslav Špaček, npor. Pavel Heřman,  
mjr. Radek Spáčil, 23. zVrL, Přerov, 12. prosince 2005

HISTORIE
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HISTORIE

E-BUNNYHO  
DOUPĚ

Žádejte u svých prodejců. 
Na e-shopu Eduard vyprodáno!

Bližší info zde
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mi-24-v-ceskych-a-ceskoslovenskych-sluzbach-dual-combo-1-72.html?lang=2&cur=0


postavil Petr Zatřepálek
Camo F

POSTAVENO

1/48
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Kat. č. 1132
Stránka produktu 

Macchi C.202 I. Serie, M.M.7860, 71a Squadriglia,  
17o Gruppo, 1o Stormo C.T., Udine-Campoformido, říjen 1941

Stroj z počáteční produkce firmy Breda je zobrazený v kamufláži ztvár-
něné podle nové směrnice vydané v létě roku 1941 nazývané continenta-
le schema. Skládalo se z nástřiku horních ploch olivově zelenou barvou a 
spodních ploch modrošedou barvou. Na bílém pruhu na trupu nese znak 
1o Stormo. Jednotka se na základně Campoformido připravovala na 
nasazení v boji proti Britům v severní Africe. Stroj má typické znaky strojů 
počáteční produkce - sací potrubí k motoru bez pouštního filtru, čelní 
štítek bez pancéřového skla a anténu s nižším anténním sloupkem.

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/folgore-1-48.html


postavil Petr Zatřepálek
Camo O

POSTAVENO

Spitfire Mk.IXe
1/72
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Kat. č. R0013
Stránka produktu 

Mk.IXe, MK329, W/Cdr J. E. Johnson, velitel No.144 Wingu, 
červen 1944

Dalším z letounů, k němuž pivní sudy údajně patří, je MK329. Tento letoun měl 
používat jako svůj záložní J. E. „Johnie“ Johnson, velitel No. 144 Wingu. Právě 
s ním měl svým mužům v době invaze v Normandii přivézt na polní letiště pivo. 
Spitfire MK329 je skutečnou záhadou. Stroj tohoto sériového čísla totiž nefi-
guruje v seznamech nově postavených strojů. Podle některých pramenů jej měl 
Johnson pilotovat pouze dvakrát a stroj byl údajně sestaven z různých náhrad-
ních dílů a vraků a neměl výzbroj v křídle. 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/royal-class/letadla/1-72/spitfire-mk-ix-quattro-combo-1-72.html


postavil Tomáš Theuser

Pz.Kpfw. VI Aufs. B 
Tiger II 1/35

Camo B

POSTAVENO
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3./s.Pz.Abt. 511, Kassel, Německo, léto 1945

   Tento stroj byl zničen 5. dubna 1945 stíhačem tanků pravdě-
podobně od amerického 702nd TD Bn, přičemž zahynul řidič 
tanku Rudi Kaiser. Kamufláž nazývaná díky zeleným kroužkům 
„chobotnice“ lze považovat za raritu. Její vznik není zcela jasný, 
zapříčinil ho pravděpodobně nedostatek času pro nastříkání 
standardní kamufláže, či nedostatek červenohnědé barvy. Velká 
svastika se na čelním pancíři objevila až po válce, zřejmě ji 
nakreslil některýz vojáků okupačních sil, protože má obráceně 
orientovaná ramena. Tank je vybaven transportními pásy  
(Verlandekette).

POSTAVENO
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POSTAVENO

Kat. č. 3715

Použité doplňky:

36260 King Tiger  
last production (fotolept)

36261 King Tiger last  
production fenders (fotolept)

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Tomáš Theuser
Operátor CNC centra Eduard
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https://www.eduard.com/store/cs/Bojova-technika/1-35/Pz-Kpfw-VI-Ausf-B-Tiger-II-1-35.html
https://www.eduard.com/store/cs/Bojova-technika/1-35/King-Tiger-last-production-1-35.html
https://www.eduard.com/store/cs/bojova-technika/1-35/king-tiger-last-production-blatniky-1-35.html


POSTAVENO

postavil Karel Čvančara
náměstek technického ředitele Eduard

Velorex 1/72
Vstupenkový  model  E-day  2016
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postavil Luboš Zach
Camo A

POSTAVENO

Albatros D.III
1/48
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Kat. č. 8438
Stránka produktu 

Jasta 2, Leutnant Werner Voss, Proville, Francie, květen 1917

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/letadla-a-vrtulniky/1-48/albatros-d-iii-1-48-1-4.html


postavil Petr Zatřepálek

TER

Kat. č. 672120

ZÁŘIJOVÉ BRASSINY

SC 50 German  
WWII bombs

CBU-87

Kat. č. 672115

Kat. č. 648274
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/cbu-87-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/sc-50-nemecke-bomby-2-sv-v-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/ter-1-72.html


postavil Jakub Nademlejnský

B-17G engines

Kat. č. 672131

ŘIJNOVÉ BRASSINY

B-17G wheels

Bf 109F wheels

Kat. č. 672130

Kat. č. 648282
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/cbu-87-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/sc-50-nemecke-bomby-2-sv-v-1-72.html
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postavil Jakub Nademlejnský

UB-32A-24 rocket pods 
for Mi-24

Kat. č. 672120

ŘÍJNOVÉ BRASSINY

Spitfire Mk.IX legs  
BRONZE w/5 spoke  
wheels pattern

B-17G turbochargers

Kat. č. 672136

Kat. č. 672133
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/cbu-87-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/sc-50-nemecke-bomby-2-sv-v-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/ter-1-72.html


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

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  
 

SIN64827  Bf 109G-5 ADVACED  1/48  Eduard

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (listopad) 

BRASSIN  (listopad) 

BIGSIN  (listopad) 

Listopad 2016

BIG5342 BIG3370

BIG72114

632095  CBU-105  1/32
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648280  AGM-114 Hellfire  1/48

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

648279  Bf 109F cockpit  1/48  Eduard

648286  F-104 C2 ejection seat  1/48  Hasegawa

632096  Mk.82 bombs  1/32

648285  P-38F turbochargers & air intakes   
              1/48  Academy

ON APPROACHON APPROACH Listopad 2016
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672141  Sniper ATP  1/72

672132  B-17G guns  1/72  Airfix

672139  Fokker Dr.I engine  1/72  Eduard

672125  Spitfire Mk.XVI top cowl  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH Listopad 2016
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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%.

ON APPROACHON APPROACH
Listopad 2016
SIN64827  Bf 109G-5 ADVACED  1/48  Eduard
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ON APPROACH
Listopad 2016 / modely

FOTOLEPTY (listopad) LEPTY
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   1/36  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

OVERTREES
8079X  X-1 Mach Buster 1/48 Eduard
70124X Spitfire Mk.XVI High Back w/ early wings 1/72 Eduard
70125X Spitfire Mk.XVI High Back w/ late wings 1/72 Eduard
70126X Spitfire Mk.XVI Bubbletop w/ early wings 1/72 Eduard
70127X Spitfire Mk.XVI Bubbletop w/ late wings 1/72 Eduard 

OVERLEPT
8079-LEPT-1  X-1 Mach Buster 1/48 Eduard
70124-LEPT1 Spitfire Mk.XVI Highback 1/72 Eduard 
70126-LEPT1 Spitfire Mk.XVI Bubbletop  1/72 Eduard 

2117
Spitfire Mk.XVI
1/72 Dual Combo

8079
X-1 Mach Buster
1/48

7438
Fokker Dr.I
1/72

84133
F6F-5N Nightfighter
1/48
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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

eduard54 INFO Eduard - říjen 2016


