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účtovala pouze poštovné, byla opravdu 
pěknou taškařicí. V podstatě nám náš 
e-shop sám aktivně zorganizoval akci 
„U Edika děngi ně nado“, za což našemu 
dodavateli pěkně děkujeme. Takovou 
aktivitu nám byl opravdu, ale opravdu 
čert dlužen! Doopravdy a upřímně ale 
děkujeme všem našim váženým ruským 
zákazníkům, kteří nás na tento problém 
upozornili, pomohli nám ho zachytit  
a jeho dopady eliminovat. Spasibo 
bolšoje, druzja!

Děkuji také Jindrovi Štěrbáčkovi za 
omluvu za chybu recenzenta v recenzi 
SE.5a v Modeláři č.4/2017. Nicméně 
se teď projevím jako remcal, bo tato 
chyba jaksi nebyla podstatou mé 
kritiky páně Bugáńova textu. To bylo 
jen takové malé připomenutí faktu, že 
všichni jsme omylní a že hranice mezi 
vševědoucím soudcem a nevědoucím 
troubou je nebezpečně tenká. Co mi 
na dotčeném textu vadí jsou dva, podle 
mě dominantní momenty. Prvním je 
závěrečné hodnocení, v němž autor uvádí 
výčet chyb a velmi radikální, až sadistické 
návrhy na tresty pro jejich viníky, ale 
nenachází ani jediný klad recenzovaného 
modelu. Tím navazuje na dlouhou tradici 
české, potažmo československé (nejen 
modelářské) kritiky, nemilosrdně tepající 
skutečné i domnělé chyby a nedostatky 
hodnoceného díla či výrobku. Fixace 
těchto tradičních kritiků na potřebu 
nalezení chyby je stará jako kritika sama 
a promítá se stále silně i do našeho 
oboru. Stejně jako v jiných branžích,  
i v modelařině je typická česká recenze 
především o chybách. Naši recenzenti 
mají za to, že musí najít chybu a náležitě 
ji dát výrobci sežrat. Podle mého názoru 
to nese jeden vedlejší efekt, stále 
víc bijící do očí. Jak se recenzované 
výrobky postupem doby zkvalitňují, 
nalezené chyby jsou stále méně 
významné, ale recenzenti je o to víc 
komentují, rozmazávají a jejich význam 
nadhodnocují. Svého času jsme si užili 
několikatýdenní flame na téma bouličky 
na kořeni křídla Bf 109G, dnes tu máme 
pozitivně narytá dvířka na trupu SE.5a. 
Ó jaká hrůza, jak se něco takového může 
stát? No může, stejně jako si Bugáň spletl 
vorla se supem, tak si holt nástrojař spletl 
plus a minus. Bývaly časy, kdy by někdo 
takovouto blbost ani nekomentoval, ale 
v době nedostatku chyb ke kritice je 
každé klopýtnutí dobré a je třeba se na 
něm náležitě otočit. Celkem bych proti 
tomu nic neměl, dokonce bych neměl 
nic ani proti recenzentovým námitkám 
v bodech, v nichž spíše on nepochopil,  
o co jde, než že bychom my udělali chybu. 
Ale pokud ve svém hodnocení kritik 
vyjmenuje podobné „hrůzy“, proloží 
je svými břitkými názory na osobní 
kvality tvůrců kritizovaného modelu  
a zcela vynechá jakékoli klady, dovolím si 
ozvat se. Opravdu na tom modelu není 
nic dobrého? Opravdu NIC? Opravdu 

nestojí ani za to staré dobré „i přes 
uvedené nedostatky si model, vzhledem 
k atraktivitě předlohy, své zákazníky jistě 
najde“? Fakt ne? 

Každý dělá chyby, ale není chyba jako 
chyba. Jako v autě. Za něco dostanete 
stovku pokuty, za něco vám seberou 
řidičák. Zdeno Bugáň by nám sebral 
řidičák i za špatně nafouknuté levé zadní 
kolo. Nevím, zda je to nedostatkem chyb 
na trhu, nebo zda Zdeno vyznává teorii 
jiného recenzenta, píšícího pro změnu 
do Revi, že Eduard umí modely dobře, 
a proto je třeba na něj být přísnější 
než na jiné, co to tak dobře neumějí. 
To je zase na druhou stranu celkem 
pokroková myšlenka, připomínající 
inkluzi, zaváděnou na našich školách. 
Na rovinu, ani tak tyto myšlenkové 
kreace nevyčítám jejich nositelům, jako 
odpovědným redaktorům. Nechci zde 
rozebírat problematiku recenzí zcela 
do důsledku, ale jak jistě chápete, čtu 
si je. A musím bohužel říct, že úroveň 
redakční práce je u velké části této 
produkce tristní. Chápu, že sehnat 
kvalitní recenzenty není snadné a je 
třeba hledat především mezi kvalitními 
modeláři. Redaktor by si měl ale pohlídat 
vyznění a vyvážení textu, krotit autorovy 
vášně, averze a náklonosti, a zajistit co 
největší korektnost a nezaujatost textu. 
Což je druhá námitka, kterou vůči Zdeno 
Bugáňovi a jeho recenzi mám. Hned  
v úvodu textu nám autor vysvětluje, jak to 
vidí s modely letadel první světové války, 
a jeho závěrem či spíše východiskem je, 
že měřítko 1/48 je pro modely těchto 
strojů překonané, protože dnes jsou 
v kurzu modely 1/32, především od 
jednoho konkrétního výrobce, jemuž 
nemůže nic a nikdo konkurovat. Jeden 
nemusí být žádný lumen, aby mu bylo 
jasné, jakým hodnocením recenze po 
tomto úvodu skončí. A taky tak skončila. 
Vidím v tom dva fauly. Jeden spočívá  
v tom, že autor má jasno hned na začátku 
a v recenzi jen dokládá svoji výchozí 
tezi. Druhý pak spočívá v zavádějícím 
tvrzení o dominanci dvaatřicetin v zájmu 
o prvoválečná letadla a o naprostém 
propadu zájmu o modely 1/48. To není 
pravda, to je pouze představa Zdena 
Bugáně, plynoucí z jeho zamilovanosti 
do modelů WNW. Staví je, obdivuje 
je, lepí je pro firmu WNW. Jeho vášni 
rozumím, rozumět by jí měl ale také 

Vážení přátelé,
vítejte u dnešního infa! 27.května 

uplynulo 75 let od úspěšného atentátu 
na SS Oberguppenführera Reinharda 
Heydricha, zastupujícího říšského 
protektora v Čechách a na Moravě, 
šéfa RSHA a nejvýše postaveného 
nacistického pohlavára, zabitého 
během druhé světové války odbojovým 
hnutím v okupované evropské zemi. 
Atentát provedli s pomocí domácího 
odbojového hnutí českoslovenští 
vojáci, vysazení na území protektorátu 
z Velké Británie několik měsíců před 
útokem na Heydricha. Děkujeme všem, 
kdo jste věnovali pozornost našemu 
Facebookovému postu na toto téma, 
děkujeme vám za vaše komentáře. Velice 
nás potěšila vaše znalost této události. 
Pravda, vyskytl se i názor, že útok byl sice 
hrdinský, ale vzhledem k německé reakci 
a následkům pro celý český národ ne 
moc chytrý. Ano, tak už to ve vypjatých 
chvílích boje o přežití národa bývá.  
V boji se zlem dříve nebo později nezbývá 
než odložit zábrany, přestat ustupovat 
zdravému rozumu velícímu k opatrnosti, 
postavit se na odpor a bojovat ze všech 
sil a všemi dostupnými prostředky. To za 
druhé světové války postupně pochopily 
všechny národy, které měly co do činění 
s rostoucí nacistickou mocí a agresí. 
Nebojovat, dohodnout se s agresorem, 
podvolit se, to nepřinášelo spolupráci  
a klid, ale zotročení a smrt. To platilo, platí 
a platit bude. Shodou okolností, velké 
emoce a neobvykle intenzivní debatu 
vyvolal post o současném atentátu, 
spáchaném islamistickým sebevrahem 
v Manchesteru. Byli jsme kritizováni za 
pro některé příliš radikální text našeho 
postu, prý politika do modelařiny 
nepatří. Já nechci brát nikomu jeho názor, 
chápu obavy mnohých z radikalizace 
společnosti, ale myslím si, že politika do 
modelařiny patří stejně jako do jiných 
oblastí života. Nejsme jen modeláři, 
zavírající se se svými modely do ticha 
svých modelářských kutlochů, jsme 
také občané a jako občané se máme 
starat o blaho, prosperitu a bezpečnost 
společnosti, ve které žijeme. Vyjádřit 
své obavy ze současného vývoje k této 
péči o blaho společnosti podle mého 
názoru patří. A vrátím-li se do let druhé 
světové války, připomněl bych, že v roce 
1938 byl sir Winston Churchill se svým 
názorem, že Hitler je lump a nacisté 
smrtelné nebezpečí pro svobodný svět, 
také považován za radikála. Netrvalo to 
ani rok, a Evropu probudily výstřely na 
Westerplate.  

Náš e-shop nám po březnovém 
upgrade na vyšší verzi měsíc co měsíc 
připraví nějaké nové překvapení,  
a musím přiznat, že jsem z toho čím 
dál tím víc nervózní. Poslední kousek, 
kdy ruská verze generovala nulové 
ceny, prodávala za ně a zákazníkům 
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Jindřich a korigovat ji. A měl by uvést 
na pravou míru Bugáňovy představy  
o báječném prodeji modelů WNW. Ono 
to totiž v reálu mimo Bugáňovu hlavu 
až tak skvělé nebude. Nic proti WNW, 
projekt je to úžasný, dal světu krásné 
modely zajímavých typů, ale jejich 
prodeje jsou daleko za výsledky, které 
dávají čtvrtky. A použít tento úžasný 
a obdivuhodný projekt jako bič na ty, 
kdo se čtvrtkami seriózně zabývají ať už 
jako producenti, nebo jako modeláři, mi 
přijde poněkud zhůvěřilé. 

Tak jsem si zase po letech napsal malou 
recenzi na recenzi. Psát se mi ji nechtělo, 
protože čekám, že bude vykládána jako 
nářky zhrzeného výrobce, kterému 
nepochválili jeho miláška. Ač pochvalu 
neočekávám, rozhodl jsem se to risknout 
a tento text napsat. Napsal jsem ho 
proto, že korektní a konstruktivní kritiku 
považuji za jeden z motorů pokroku. 
Recenze by měla výrobci dávat najevo, 
co asi tak od jeho výrobků zákazníci 
chtějí, zákazníkům by měly ukázat, co od 
modelu reálně čekat. A to se obávám, 
že se v recenzích dnes ani jedna strana 
nenajde. Ty české (ale i třeba ruské) 
inklinují až k hnidopišství a snaze najít 
chybu za každou cenu a model řádně 
zdrbat, ty západní zase chválí jako ve 
zvláštní škole a mnohdy připomínají 
neplacenou variaci na reklamu. Nebylo 
by špatné to tak nějak vybalancovat, aby 
z recenzí měli prospěch jak zákazníci, 
tak výrobci. Za současného stavu je 
oběma skupinám tento žánr v podstatě 
k ničemu. Čest výjimkám, jako je recenze 
Jaka-3 1/32 v posledním Modeláři.

Za humny je drak. Pochopitelně drak 
brněnský a s ním přichází další ročník 
ModellBrna. Letos se výstava koná  
s naší významnější účastí, neboť jsme 
převzali finanční krytí celé akce. Dočetli 
jsme se, že jsme hydra, ničící nezávislost 
modelářských akcí, či že jsme využili 
příležitost k převzetí akce. Upřímně 
řečeno, jsou to silná slova, která se 
mi zdají na našem malém písečku až 
nepatřičná. Netoužíme nijak po převzetí 
a řízení celé akce, ani to neděláme 
proto, abychom na pořádání výstavy 
vydělali. Nevím, zda vůbec může být 
v našich českých podmínkách pro 
někoho pořádání modelářské výstavy 
lukrativní byznys. Obávám se, že většina 
pořadatelů je ráda, když na výstavě 
neprodělá a dokáže ji finančně uzavřít 
s čistým štítem. U ModellBrna to ani 
letos nejspíš nebude moc jiné, náš 
podíl na pořadatelství na základních 
ekonomických podmínkách nic nezmění. 
Náš cíl je trochu komplikovanější, než 
bezprostředně vydělat na prodeji stánků 
a vstupenek, přitom to na druhou stranu 
není žádná věda. Jde nám především 
o to, udržet výstavy typu ModellBrno 
nebo E-day jako vrchol sezóny, místa pro 
setkávání naší modelářské komunity, 
protože právě existence této komunity 
nás živí. Proto podporujeme i malé  
a střední výstavy, byť to možná není tak 
vidět a není to tak vášnivě komentováno, 
jako náš vstup do ModellBrna nebo 
dění kolem E-daye. Máme za to, že 
právě existence modelářské komunity 

je základem našeho byznysu. Dokud žijí 
kluby, dokud spolu modeláři chodí na 
pivko a probírají co kdo udělal nového, 
jak zase zprasil čumák od Miga nebo 
udělal úplně blbé kříže na Fokra, tak náš 
obor žije a žijeme i my, výrobci. Pokud 
zaniknou kluby, skončí výstavy, končíme 
i my. Však už teď se vedou debaty  
o smršťování modelářského trhu,  
o úbytku modelářů. Nevím, třeba jich 
opravdu ubývá, ale na českých výstavách 
to zase tak tragicky nevypadá. O to víc 
mě mrzí rozvrat, který vidím kolem sekce 
plastikových modelářů SMČR. Vzhledem 
k tomu, že jsme kdysi dávno spojili E-day 
s Mistrovstvím ČR a náklady na pořádání 
této v podstatě vrcholné akce celkem 
v tichosti neseme také my, nechce se 
mi ke stavu věcí dále mlčet. Myslím, že 
je na čase dění trochu pošťouchnou  
a něco udělat. Ze SMČR odchází stále další 
kluby plastikových modelářů, ostatně 
odešel i brněnský klub, a i konání MR 
žáků v rámci ModellBrna bylo ohroženo 
díky nevhodným krokům ze strany SMČR 
v minulosti. Myslím si, že je na čase 
položit si otázku, zda není lepší, aby naše 
odbornost ze SMČR odešla a založila si 
vlastní organizaci, na SMČR nezávislou. 
Je s tím spojena řada dalších otázek, ale 
to je věc diskuse. Jsem si jist, že je čas  
s ní začít. 

Abych jen nefilozofoval. Co bude na 
ModellBrnu. Samozřejmě modely. Jako 
jeden z našich vkladů přineseme do Brna 
vstupenkové modely, letos budou na 
téma plakátu akce. Ve stejném duchu 
budou zpracovány i diplomy, provedené 
jako pamětní listy. V pátek večer 
proběhne již tradiční předpárty, možná 
na ni přijde i pan generál Boček. Dovolili 
jsme si dát marking Spitfira, na kterém 
pan generál ještě jako seržant přiletěl  
v srpnu 1945 do Prahy, do 
výběru markingů ve vstupenkové 
stočtyřiačtyřicetině. V areálu výstavy 
budou nějaká ta polní ležení a tematické 
výstavy, budou klubové stoly, samozřejmě 
také drahý catering. Na našem stánku 
čekejte červencové novinky, včetně 
Warhawka ve dvaatřicetině, a zatím 
poslední z eduardích Avií, Bk.534 ve 
dvaasedmdesátině. Ta bude i s hákem 
a kromě populárních port bude mít 
i pozitivní nýtování na centroplánu 
horního křídla. To třeba kdybyste 
potřebovali nový pilník, víte. Ale ne, 
to je žert, ty nýty jsou fajn, uvidíte. Na  
Bk jsme odladili i poslední náznaky hůře 
pasujících dílů, jako byly třeba výškovky. 
Mimochodem, na letošním Kamikadze 
cupu ve Slaném se stavěly Avie B.534 I. 
a II. Série, a model letos dokončili všichni 
startující modeláři, včetně jedné dámy, 
přičemž vítěz zvládl i výplety. Kdyby 
vás zajímaly i další červencové novinky, 
najděte si náš červencový distributorský 
leaflet, tam to všechno je! Mimochodem, 
distributorský leaflet měl být původně 
jen pro obchodníky a distributory a před 
modeláři měl zůstat utajený. Situace 
se ale vyvinula jinak, modeláři si cestu  
k němu našli a dnes si ho stahuje kdekdo. 
Nám to samozřejmě nevadí, jsme rádi, že 
vám to stojí za tu námahu. 

Ještě musím zmínit předobjednávky na 

ModellBrno. Začínají dnes, 1. 6. 2017,  
a končí v pondělí 12. 6. 2017 v 8:00 ráno. 
Hlídejte si konec předobjednávkové 
akce, často se stává, že si někdo 
zapomene objednat včas a chce 
potom udělat objednávku po skončení 
předobjednávek. Vždy vyhovíme, ale 
je to za cenu složitějšího procesu než 
během akce, takže uvítáme, když to 
stihnete včas. Ještě je dobré vědět, že 
podmínky pro vstupné se na ModellBrnu 
přiblíží E-dayi, i v Brně bude vstupenkový 
model, v tomto případě to bude Spitfire 
Mk.IXE 1/144 se dvěma alternativními 
markingy československého letectva se 
vztahem k Brnu. Členové BFC mají vstup 
i model zdarma, sleva na našem stánku 
bude 15%, pro členy BFC 20%. 

V červenci se také od pánů Karla Tůmy 
a Jana Máčeho v Modeláři dozvíte, 
jak to bylo s Maňákovým Typhoonem. 
Jejich článek bude mít jistý dopad na 
podobu našeho modelu Maňákova 
Typhoona Mk.Ib, který bude jednou  
z atrakcí letošního E-daye. Jejich závěry 
jsou celkem kategorické, musím ovšem 
předeslat, že náš další konzultant 
britského původu vidí problém a jeho 
řešení zatím diametrálně odlišně. Tím 
nás páni odborníci dostávají na pověstné 
hroty dilematu, z nichž si možná nakonec 
pomůžeme tak, že řešení, zda měl  
či neměl Maňákův Typhoon anténní 
stožárek, přeneseme na vás. Novou 
kabinku pro verzi bez stožárku máme 
připravenou, takže ať to dopadne, jak 
to dopadne, jsme připraveni na jakékoli 
řešení. Druhý hlavní hrdina letošní 
E-daye, Fw 190A-4, už také utěšeně 
roste, doufám, že na ModellBrnu 
budeme schopni ukázat i nějaký ten 
výlisek. Máme už také vstupenkový 
model a ladíme program, s nímž máme 
ambici udělat ho tak zajímavý, abyste 
litovali, že E-day tentokrát není i v neděli. 

V druhé polovině května jsme konečně 
spustili projekt tisků obrazů z boxartů 
v řadě EduaArt. Tisky ve formátu A2 
jsou na tištěné na speciální fólii, nejsou 
tedy úplně levné. My u těchto položek 
nepředpokládáme nijak vysoký prodej, 
což jistě ocení ti, kdo si obrazy pořídí, 
protože určitě nebudou viset v každém 
modelářském kutlochu. Náměty prvních 
obrazů, jakož i obrazů připravených na 
červen, si můžete prohlédnout uvnitř 
dnešního infa. 

Pokud jde o červnové novinky, jistou 
dominanci má mezi Profipack Bf 110F 
v měřítku 1/48, mimo jiné i díky akční 
titulní kresbě pana Forkasewicze, která 
bude také součástí červnové nabídky 
tisků v řadě EduArt. Bf 110F patří 
mezi modely periodicky požadované 
modeláři v mnoha diskuzích ať už 
živých, nebo internetových, rozhodli 
jsme se tedy jít poptávce naproti  
a model dle modelářských přání vydat. 
EFko je zajímavé mimo jiné rozsahem 
variant nasazení, od čisté stíhačky přes 
stíhací bombardér až po noční, radarem 
vybavenou stíhačku, přičemž při výběru 
markingů jsme vzali od každého něco. 
Výsledkem je pět zajímavých barevných 
schémat. Z jisté nostalgie jsme do 
krabic přidali resinové figurky jezevčíků, 
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za což nabízíme odpovídající kvalitu. 
Když už zmiňuji lodě, pokračujeme ve 
vydávání sad pro HMS Hood v 1/200. 
Další sady už jsou na letadla. V měřítku 
1/72 máme sadu pro Ki-49 Donryu/Helen 
od Hasegawy, po níž je překvapivě velká 
poptávka, a dvě sady pro MiG-31B/BM od 
Trumpeteru. Na MiGa-31 nabízíme také 
masku, pro Helen masku již prodáváme. 
V měřítku 1/48 máme v nabídce dvě 
sady pro Super Seasprite od Kitty Hawku, 
dvě sady pro Su-25UB od Směru, což 
je, jak známo, původní model od firmy 
OEZ Letohrad, později vydávaný firmou 
KOPRO, tedy původními Kovozávody 
Prostějov. Nabídku čtvrtkových sad pak 
uzavírá sada pro právě vydávaný náš 
vlastní Bf 110F. Pro Super Seasprite  
a Bf 110F najdete v nabídce i masky. Když 
jsme u masek, musím zmínit další sadu 
masek pro vytvoření antireflexních polí 
na B-17G. Posledním zástupcem masek 
v dnešní nabídce je maska pro F-35A 
1/32 od Italeri, pro kterou nabízíme  
i tři fotoleptané sady. Tedy, těch sad je 
ve skutečnosti pět, protože další dvě 
najdete v řadě ZOOM, což platí i pro 
další výše zmíněné modely. Nabídka 
sad Zoom je ostatně v tomto měsíci 
neobvykle rozsáhlá a stojí za zvláštní 
zmínku. Nejenže v ní najdete obvyklé 
redukované sady pro dané modely, ale 
jsou tu pro ně také sady pásů. Dále pak 
jsme do řady Zoom přenesli část nabídky 
pásů Steelbelts, což jsou tentokrát 
francouzské pásy z doby 2.světové války 
v měřítcích 1/72 a 1/48 a sady pásů pro 
Spitfiry Mk.IX taktéž v měřítcích 1/72 

a 1/48, určené pro modely z produkce 
Eduardu. Použít je ovšem můžete i do 
jiných Spitfirů. A aby toho nebylo dost, 
jsou v nabídce ještě sady německých 
pedálů opět v měřítcích 1/72 a 1/48. Tyto 
sady, byť malé, doporučuji k detailnímu 
studiu. 

Letos budeme opět po dvou letech 
pořádat Novemberfest, den otevřených 
dveří v Eduardu. Abychom se vyhnuli 
kolizi s jinými modelářskými akcemi, 
bude Novemberfest až v prosinci, a to  
v sobotu 2.. K vidění bude hodně 
nového, staré dobré schéma 12 skupin 
po 12 lidech ovšem zachováme, stejně 
jako závěrečný večírek.

A ještě něco vám musím říct. 1.6.1992 
byla do obchodního rejstříku v Ústí nad 
Labem zapsána společnost s ručením 
omezeným Eduard Model Accessories. 
Takže dnes máme narozeniny, je nám 
krásných pětadvacet! 

Vážení přátelé, to je pro dnešek vše. 
Těším se na viděnou v Brně! 

Buď kit!

Vladimír Šulc

sloužících v Norsku u JG5, které byly 
součástí první edice modelu Bf 110E  
v roce 2007. Jezevčíci jsou celkem tři,  
v krabici je vždy jen jeden. O tom, co byli 
zač a jak se k letectvu dostali se kdysi 
psalo tuším v Revi a Honza Bobek, který 
kdysi stál u jejich zrodu, mi slíbil krátký 
článek, který jejich existenci vysvětlí. 

V řadě Profipack v měřítku 1/48 dále 
najdete reedici Rolandu C.II. Nejde  
o úplně čistou reedici, zasáhli jsme do 
konstrukce obtiskového aršíku a vzhled 
markingů jsme upravili podle posledních 
poznatků. Třetím Profipackem je 
dvaasedmdesátinový Spitfire Mk.XVI 
ve variantě Bubbletop. Nabídku celkem 
čtyř novinek uzavírá stále oblíbený Bf 
109G-6 v měřítku 1/48 v řadě Weekend, 
se dvěma markingy a v subverzi klasické 
G-6 z produkce továrny Messerschmitt 
ve Regensburgu. 

Pojďme k doplňkům. V řadě Brassin 
výrazně vyčnívá cockpit pro F-14A 
Tomcat v měřítku 1/48 pro stavebnici 
firmy Tamiya. Z dalších sad bych rád 
upozornil na dvě sady konstruované pro 
nový model firmy Hasegawa, H8K2 Emily 
v měřítku 1/72. Jde o sadu kulometů a 
sadu motorů. Povšimněte si též sady 
BigSin pro Bf 109G-6 1/32 pro model 
firmy Revell. Co se fotoleptů a masek 
týče, zde bych především upozornil na 
první dvě sady zkonstruované pro jeden 
z posledních námořních počinů firmy 
Trumpeter, německou ponorku Typ VII 
v měřítku 1/48. Tento model je opravdu 
cvalík a také jeho cena je velmi vysoká, 
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Memoriál KIT Show Broumov 
Memoriál KIT Show Broumov 20. 5. 2017

Dne 20.5. se v Broumově uskutečnila v pořadí  již devatenáctá 
soutěžní výstava v plastikovém modelářství. Ono to nebylo sice 
až tak úplně v Broumově, ale v blízkých Otovicích v obecním sále 
spojeném s restaurací La Sahula. Akci jsme tam pořádali již počtvrté 
a myslím že k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.  Modelů 
se nám sešlo 294  kusů v různých kategoriích. Zastoupeny byli kluby 
jak z Čech a Moravy, ale i z Polska. Nově nás navštívili i modeláři 
z celé republiky. Vzhledem k tomu, že ve stejný den probíhaly 
další čtyři soutěže na různých místech republiky a vojenské letiště 
Čáslav mělo den otevřených dveří, tak jsem šťastný za tak vysokou 
účast a děkuji všem co zvolili naše setkání.

Počasí nám navzdory předpovědi vyšlo dobré, takže se dalo 
posedět a debatovat i na zahrádce restaurace, což vzhledem 
k počtu účastníků bylo výborné. Jako doprovodnou akci jsme 
návštěvníkům soutěže nabídli možnost exkurze do pivovaru 
Olivětín, výrobce piva Opat. Na dalším ročníku neopomenu 
upozornit  na nutnost teplého oblečení. Někteří po návratu 
vypadali jako po pobytu na Sibiři.

Velmi zajímavou se stala osobní účast pana a paní Šulcových  
z fy Eduard.  Zde mne poněkud trápí svědomí, že jsem nechal pana 
Šulce prochladnout v místním pivovaru, ale na kvalitu vydávaných 
modelů by to nemělo mít vliv…..  .  

Závěr soutěže, tedy vyhlášení, se nesl, ač s hodinovým zpožděním 
v duchu přátelské atmosféry. Předčasné odjezdy se naštěstí  
nekonaly, což zčásti přičítám kvalitě místní kuchyně. Někteří  
z modelářů  měli potíže se po obědě pohnout, natož odjíždět. 
Předpokládám, že velikost a kvalita zde podávaných porcí je již 
dostatečně známa z předchozích ročníků. 

Předali jsme 72 cen včetně cen speciálních. Ceny Eduardu  
v kategorii letadla a technika předal osobně pan Šulc, což bylo 
oceněnými modeláři přijato velmi kladně. Pro zajímavost, několika 
polským kolegům jsem musel potvrzovat, že ano, je to osobně 
„Velký Eduard“, díky úzké spolupráci s polským klubem IPMS 
Šwidnica jsou modely Obrnické firmy u našich severních sousedů 
v čím dál větší oblibě a hlavně je lepí. Kvalita modelů od polských 
kolegů je srovnatelná s našimi modeláři. Předpokládám, že první 
místo v letadlech 1:72 udělalo ve Wroclavi stejnou radost  jako  
u všech ostatních oceněných.

Na závěr bych si dovolil poděkovat nejen účastníkům soutěže,  
ale i sponzorům, bez nich by soutěž nebyla taková, jaká je. 

Další soutěž je naplánovaná opět za dva roky, nicméně aktuálně 
se řeší možnost každoroční akce.

Za KPM Broumov 
Jan Velich  
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POHÁR TŘÍ KRÁLOVSKÝCH MĚST A KAMIKAZE CUP
V sobotu 13. května se ve Slaném konal VII. ročník soutěže 

plastikových modelů „Pohár tří královských měst“, pořádaný kluby 
ze Slaného, Loun a Žatce. Soutěž letos proběhla pod patronací 
Mgr. Hrabánka, starosty Královského města Slaný.

V prostorách Městského centra Grand bylo možno shlédnout 
177 soutěžních modelů a několik desítek modelů nesoutěžních. 
Soutěžilo se celkem v patnácti kategoriích. První tři ve všech 
kategoriích obdrželi hodnotné modely z produkce firmy Eduard 
a originální diplom. Cenu Františka Tomana za nejlepší model 
soutěže podle vyhodnocení pořadatelů získal Karel Šutt z Loun  
s modelem tanku Merkava.

Nedílnou součástí soutěže je také Kamikaze Cup, soutěž ve 
stavbě modelu na čas. Při letošním již 16. ročníku se stavěla Avia  
B.534 I. a II. série, 1/72, Eduard. Firma Eduard je hlavním sponzorem 
celé soutěže a dodává i modely na rychlostavbu. Letošního 
ročníku se zúčastnilo jedenáct „kamikaze“ a až na jednoho všichni 
dokázali model dovést ke zdárnému konci, včetně provedení 
detailů, kamufláže s barevnými doplňky, obtisků a dokonce někde  
i s výplety. To vše za sedm hodin. Vítězem se stal Milan Bobok  
ze Zdic. 

Příští ročník Poháru i Kamikaze Cupu se bude konat koncem 
března v Žatci, termín bude upřesněn.

Vladimír Štěpánek
Předseda KPM Královského města Slaný
Ředitel soutěže
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POHÁR TŘÍ KRÁLOVSKÝCH MĚST A KAMIKAZE CUP



Bf 110F 1/48

49833  Bf 110F  (fotolept)

49095  Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (fotolept)

48567  Bf 110 workshop ladder (fotolept)

648055 Bf 110 E/F/G main undercarriage wheels (Brassin)

648085 MG 15 gun (Brassin)

648131 MG 81 gun (Brassin)

648135 MG 81Z gun (Brassin)

1/48,  kat. č. 8207
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Cartograf
5 markingů
Bonus: resinová figura 
jezevčíka v měřítku 
1/48. Náhodný výběr  
1 ze 3 vzorů.

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 06/2017
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MODELY 06/2017

Oblt. M. Bauer, 11./ NJG 6, Otopeni, Rumunsko, červen 1943

Oblt. G. Tonne, II./ ZG 1, Belgorod, Sovětský svaz, červen 1942

Ofw. T. Weissenberger, 6.(Z)/ JG 5, Kirkenes, Norsko, červen 1942

Ofw. R. Kollak, 7./ NJG 4, Juvincourt, Francie, červen 1943

W. Nr. 5080, W. Frost, 13.(Z)/ JG 5, Kemijärvi, Finsko, zima 1942/ 1943
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Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72

72640 Spitfire Mk.XVI landing flaps  (fotolept)

672108  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, smooth tire  (Brassin)

672109  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, w/pattern  (Brassin)

672110  Spitfire exhaust stacks - fishtail  (Brassin)

672111  Spitfire exhaust stacks - rounded  (Brassin)

672121  Spitfire 500lb bomb set  (Brassin)

672122  Spitfire drop tank  (Brassin)

672125  Spitfire Mk.XVI top cowl  (Brassin)

672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke (Brassin)

CX425  Spitfire camo scheme B 1/72  (maska)

1/72,  kat. č. 70126
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 06/2017
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MODELY 06/2017

TE456, 501. squadrona RAuxAF, základna Filton, 1949

RW393, No. 601 Squadron RAuxAF, 1949

SL721, ACM Sir James Robb, zaří 1951

SL549, 17. squadrona RAF, základna Farnborough, 1950

SL718, 612. squadrona RAuxAF, Cooper Air Race, základna Elmdon, červenec 1949
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Roland C.II 1/48
Reedice

648242  MG 14 Parabellum WWI gun (Brassin)

1/48,  kat. č. 8043
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
4 markingy

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 06/2017

648242
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MODELY 06/2017

Kasta 2, Kagohl 1, přelom roku 1916/1917

Lt. Seibert a Hptm. Pfleger, FFA 5b, západní fronta, podzim 1916

Západní fronta, léto 1917

1859/16, Bayerische Flieger Schule 5, 1917
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MODELY 06/2017

1/48,  kat. č. 84143

 2 markingy
 obtisky Eduard

Bf 109G-6 MTT Regensburg

Stránka produktu 

Bf 109G-6/R6, W.Nr. 18807, Ofw. Alfred Surau,  
9./JG 3, Bad Wörishofen, Německo, září 1943

Bf 109G-6/R6/trop, Oblt. Emil Josef Clade, 7./ JG 27,  
Kalamaki, Řecko, leden 1944

48885 Bf 109G-6 (fotolept)

49093 Bf 109G seatbelts FABRIC (fotolept)

49094 Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC (fotolept)

49095 Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (fotolept)

648239 Bf 109G-6 radio compartment (Brassin)

648240 Bf 109G-6 cockpit (Brassin)

648246 Bf 109 cannon pods (Brassin)

648247 Bf 109G exhaust stacks (Brassin)

648255 Bf 109G-6 propeller (Brassin)

648261 Bf 109G-6 wheels (Brassin)

648265 Bf 109G external fuel tanks (Brassin)

EX512 Bf 109G spinner spirals (maska)

D48027 Bf 109G Balkenkreuze (obtisk)

BFC014 Bf 109G-6 1/48 (obtisk)

BFC015 Bf 109G Royal 1/48 (obtisk)

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
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06/2017

632104 
AIM-4G

1/32 

Brassinová sada - rakety  
AIM-4G v měřítku 1/32.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648312 
F-14A cockpit 
1/48 Tamiya

Brassinová sada - kokpit pro  
F-14A v měřítku 1/48. Nahra-
zuje plastové díly, snadná 
sestavitelnost. Doporučená 
stavebnice: Tamiya.
 
Sada obsahuje:
- resin: 32 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano, barvené  
  STEELBELTS
- maska: ne.

Postaveno na straně 55.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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648325
M36 cluster bombs 
1/48

Brassinová sada - americké ka-
zetové bomby M36 v měřítku 
1/48. Balení obsahuje 4 bomby 
označované také jako „Funny 
Bombs“.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Brassinová sada - kola podvoz-
ku pro Su-34 v měřítku 1/48. 
Sada obsahuje kola a blatník 
příďového podvozku. Doporu-
čená stavebnice: Hobby Boss.
 
Sada obsahuje:
- resin: 16 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ano.

648322
Matra R-550 Magic
1/48

Brassinová sada - francouzské 
rakety Matra R-550 Magic  
v měřítku 1/48. Sada obsahuje 
2 rakety s adaptéry.
 
Sada obsahuje:
- resin: 28 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ano.

648326 
Su-34 wheels   

1/48 Hobby Boss

BRASSIN 06/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Postaveno na straně 55.

Postaveno na straně 55.
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672128
CBU-97 
1/72

Brassinová sada -  
americké kazetové bomby 
CBU-97 v měřítku 1/72.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ne,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 06/2017

672152
Spitfire Mk.XVI gun bays 
1/72 Eduard 

Brassinová sada - křídelní 
zbraňové šachty pro Spitfire 
Mk.XVI v měřítku 1/72. Obsa-
huje šachty do obou polovin 
křídla a jejich kryty. Doporuče-
ná stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

672157
H8K2 Emily guns

1/72 Hasegawa

Brassinová sada - kanony pro létající 
člun H8K2 Emily v měřítku 1/72. Sada 
obsahuje všech 5 kanonů Typ 99 se 
zásobníky. Snadná instalace pouhou 
záměnou plastových dílů. Doporučená 
stavebnice: Hasegawa
 
Sada obsahuje:
- resin: 27 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Pro stavebnice 70126 a 2117.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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672158
H8K2 Emily engines
1/72 Hasegawa

Brassinová sada - motory pro 
létající člun H8K2 Emily v měřít-
ku 1/72. Sada obsahuje všech-
ny 4 motory. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu 
pouhou záměnou plastových 
dílů. Doporučená stavebnice: 
Hasegawa
 
Sada obsahuje:
- resin: 68 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

BRASSIN 06/2017

Stránka produktu 

E-BUNNYHO DOUPĚ

Postaveno na straně 54.
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BRASSIN 06/2017

Kolekce 3 Brassin sad pro Bf 109G-6  
v měřítku 1/32 pro stavebnici Revell.

- motor,
- kokpit,
- kola podvozku.

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

SIN63209
Bf 109G-6               
1/32 Revell

Stránka produktu 
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VÝBĚR 06/2017

HMS Hood   
1/200  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY

HMS Hood pt. 3 railings 1/200 Trumpeter (53189)
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HMS Hood   
1/200  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY 06/2017

HMS Hood pt. 4 life rafts 1/200 Trumpeter (53190)
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F-35A exterior 1/32 Italeri (32404) 
F-35A wheel bays and bomb bays 1/32 Italeri (32405) 
F-35A interior 1/32 Italeri  (32910) 
F-35A 1/32 Italeri (33168) (Zoom) 
F-35A seatbelts STEEL 1/32 Italeri (33169) (Zoom) 
F-35A 1/32 Italeri (JX201) (maska)

F-35A 1/32 Italeri
FOTOLEPTY A MASKY 06/2017
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Su-25UB/UK 
1/48 Směr

FOTOLEPTY A MASKY 06/2017

Su-25UB/UBK exterior  1/48 SMĚR  (48927)
Su-25UB/UBK interior  1/48 SMĚR  (49835)
Su-25UB/UBK  1/48 SMĚR  (FE835) (Zoom)
Su-25UB/UBK  seatbelts STEEL  1/48 SMĚR  (FE836) 
Su-25UB/UBK  1/48 SMĚR  (EX553)
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DKM U-boat VIIc U-552 
1/48 Trumpeter
DKM U-boat VIIc U-552 pt.1 1/48 Trumpeter (53191)
DKM U-boat VIIc U-552 pt.2 1/48 Trumpeter (53192)

FOTOLEPTY A MASKY 06/2017
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F-35A 1/32  Italeri (JX201)

Bf 110F 1/48  Eduard (EX555)

Super Seasprite 1/48  Kitty Hawk (EX554)

Masky červen
FOTOLEPTY A MASKY 06/2017
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49813 Su-27
49814 Su-27 seatbelts STEEL
48917 Su-27 exterior
EX546 Su-27

49815 MiG-25RBT interior
49816 MiG-25RBT seatbelts STEEL
48918 MiG-25RBT exterior
EX545 MiG-25RBT

73588 Spitfire Mk.IIa
72649 Spitfire Mk.IIa landing flaps
CX480 Spitfire Mk.IIa

BIG49172  Su-27  1/48  Hobby Boss

BIG49173  MiG-25RBT  1/48  ICM

BIG72126  Spitfire Mk.IIa  1/72  Revell

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
84143   Bf 109G-6 MTT Regensburg      1/48 Weekend edition
70126 Spitfire Mk.XVI Bubbletop     1/72 ProfiPACK
8207 Bf 110F     1/48 ProfiPACK 
8043 Roland C.II Reedice     1/48 ProfiPACK
 
FOTOLEPTY                             
53189   HMS Hood pt. 3 railings        1/200   Trumpeter
53190   HMS Hood pt. 4 life rafts        1/200   Trumpeter
53191   DKM U-boat VIIc U-552 pt.1        1/48   Trumpeter 
53192   DKM U-boat VIIc U-552 pt.2        1/48   Trumpeter 
32404   F-35A exterior        1/32   Italeri
32405   F-35A wheel bays and bomb bays        1/32   Italeri
32910   F-35A interior        1/32   Italeri
48926   Super Seasprite exterior        1/48   Kitty Hawk 
48927   Su-25UB/UBK exterior        1/48   SMĚR 
49833   Bf 110F        1/48   Eduard 
49834   Super Seasprite interior        1/48   Kitty Hawk 
49835   Su-25UB/UBK interior        1/48   SMĚR 
72654   MiG-31B/BM        1/72   Trumpeter
73595   MiG-31B/BM        1/72   Trumpeter
73596   Ki-49 Donryu / Helen        1/72   Hasegawa

ZOOMY  
33168   F-35A        1/32  Italeri
33169   F-35A seatbelts STEEL        1/32  Italeri
FE834   Super Seasprite        1/48  Kitty Hawk
FE835   Su-25UB/UBK        1/48  SMĚR
FE836   Su-25UB/UBK seatbelts STEEL        1/48  SMĚR
FE837   Super Seasprite seatbelts STEEL        1/48  Kitty Hawk
FE838   Luftwaffe rudder pedals        1/48 
FE839   Seatbelts France WWII STEEL        1/48 
FE840   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL        1/48  Eduard
SS595   MiG-31B/BM        1/72  Trumpeter
SS596   Ki-49 Donryu / Helen        1/72  Hasegawa
SS597   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL        1/72  Eduard
SS598   Luftwaffe rudder pedals        1/72 
SS599   Seatbelts France WWII STEEL        1/72 
MASKY 
JX201   F-35A       1/32   Italeri
EX554   Super Seasprite       1/48   Kitty Hawk
EX555   Bf 110F       1/48   Eduard
CX484   MiG-31       1/72   Trumpeter
CX485   B-17G antiglare panels (VE production)    1/72   Airfix  

BIGED
BIG49172   Su-27       1/48  Hobby Boss
BIG49173   MiG-25RBT       1/48   ICM
BIG72126   Spitfire Mk.IIa       1/72   Revell 

BRASSIN
632104   AIM-4G       1/32 
648312   F-14A cockpit       1/48   Tamiya
648322   Matra R-550 Magic       1/48 
648325   M36 cluster bombs       1/48 
648326   Su-34 wheels       1/48   Hobby Boss
672128   CBU-97       1/72 
672152   Spitfire Mk.XVI gun bays       1/72   Eduard
672157   H8K2 Emily guns       1/72   Hasegawa
672158   H8K2 Emily engines       1/72  Hasegawa 
BIGSIN
SIN63209  Bf 109G-6       1/32   Revell
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HISTORIE

V eduardím infu vydaném v listopadu 2016 publikoval známý letecký 
historik Jan Bobek výsledky svého bádání o působení českého pilota 
Lt. Eduarda Kleinkönniga u JG 9 „Fuchs“ na polárním ostrově Kolgujev. 
Tento příběh mne velmi zaujal, a proto jsem se chtěl o této bizarní 
historii dozvědět více. Věda, že kolega Bobek čerpá svoje informace 
převážně z německých archívů, a že v tomto směru bude asi těžké zjistit 
něco více, obrátil jsem se ve svém pátrání na východ. Korespondence 
a debaty se známými ruskými leteckými historiky, stejně jako dotaz na 
Centrální archív Ministerstva obrany RF v Podolsku, vedly k jednomu 
nepřekvapivému závěru – nikdo nic neví… Pochopil jsem, proč Bobkův 
článek věnuje působení JG 9 po skončení války jeden krátký odstavec. 
Jelikož však, na rozdíl od komisně nudného Bobka, pohlížím na historii 
nejen optikou suchých historických faktů, ale snažím se za nimi hlavně 
vidět konkrétní lidské osudy, rozhodl jsem se pojmout své pátrání  
v poněkud širší perspektivě.

Začal jsem tedy zjišťovat všechny dostupné informace o ostrově 
Kolgujev, na kterém JG 9 sváděla heroické boje s norskými zabijáckými 
tučňáky. Mé další kroky tedy zákonitě vedly do petrohradské 
Kunstkamery, v níž se nachází největší ruské muzeum antropologie 
a etnografie. Zjistil jsem, že ostrov byl sice objeven již v roce 1553 
anglickým mořeplavcem Sirem Hughem Willoughbym, ale první 
obyvatelé přišli na ostrov až koncem 18. století. Šlo o několik 
něneckých rodin, které se které se zabývaly rybolovem a chovem sobů. 
Podrobnější kartografický průzkum ostrova byl započat teprve v roce 
1941 – byl však přerušen vypuknutím Velké vlastenecké války. Bohužel, 
o následujícím období až do konce 50. let nejsou žádné zmínky. Už se 
zdálo, že další pátrání bude bezvýsledné, když v ten moment zasáhla 
osudová náhoda. Jedna z kurátorek, kterým jsem vyprávěl příběh JG 
9, prohodila „A co se takhle zeptat Zaji Eduardovny? Už je sice na 
penzi, ale na Kolgujevu se narodila – někdy po válce!“.  Zvedla telefon 
a po půlhodinovém ženském rozhovoru mi radostně oznámila, že Zaja 
Eduardovna souhlasí s návštěvou a je ochotná povyprávět o všem, co 
mě zajímá…

Následujícího dne jsem zazvonil na dveře malého bytu na Vasiljevském 
ostrově. Otevřela mi drobná, ale vitální stařenka. Na první pohled mě 
zaujaly její ostře řezané rysy, velké ušní boltce a výrazný předkus. Po 

Panikova rodina.

Mustafja.

přivítání jsem jí přednesl, co mě přivádí. Mé vyprávění o Bobkově 
článku a historii JG 9 poslouchala se vzrůstajícím zaujetím a skoro 
se mi zdálo, že i s nervozitou. Když jsem s vyprávěním skončil, 
zhluboka mi pohlédla do očí a pevným hlasem pronesla: „Jmenuji se 
Zaja Eduardovna Kaninchina – a jsem dcerou Eduarda Kleinkönniga!“ 
Údivem mi z rukou vypadla sklenice vynikajícího mrkvového džusu, 
kterou mě pohostila. „Jste překvapen, mladý muži? Povím vám, jak 
to tehdy bylo…“, usmála se stařenka a začala vyprávět…

„Letouny JG 9 přistály na ostrově Kolgujev v létě 1944. Jejich polní 
letiště se nacházelo na severovýchodě ostrova – tam, kde je dnes 
základna naftařů. Otec byl od přírody zvídavý, a proto se ve chvílích 
volna často vydával na výlety do okolí základny. Při jednom z těchto 
výletů byl napaden dvojicí zabijáckých tučňáků a před jistou smrtí jej 
zachránil domorodý lovec Paniko – můj dědeček. Tento zážitek oba 
muže spojil nerozborným přátelstvím. Paniko seznamoval Eduarda  
s krásami severské přírody a učil jej taktice boje se zabijáckými 
tučňáky. Velitel JG 9 Hptm. von Schlauer-Fuchs neměl pro bratříčkování 
svého podřízeného s domorodci 
pochopení. Kleinkönnigův 
argument „Něnci nebo Němci, 
jaký je v tom rozdíl! Všichni 
jsme lidé…“ jej nepřesvědčil. 
Jeho škoda – kdyby naslouchal 
radám mého dědečka, nemusel 
skončit tak potupně. Po 
velitelově tragické smrti již nic 
dalším kontaktům obou přátel 
nebránilo. Eduard s Panikem 
uzavřeli pokrevní bratrství jako 
Vinnetou a Old Shatterhand. 

Při návštěvách rodinného čumu 
poznal Eduard i Panikovu dceru, 
krásnou Mustafju. Mezi oběma 
mladými lidmi brzy přeskočil 
plamínek lásky… Paniko si 
však byl vědom kulturních  
a jiných rozdílů mezi Eduardem 
a Mustafjou a jejich lásce 
nepřál. Mladí milenci museli 
svoji lásku skrývat a scházet 
se tajně. A právě při jedné  
z těchto tajných schůzek došlo  
k tragédii. Paniko načapal 
mladou dvojici při milostných 
hrátkách za skladem munice a 
vzteky mu z rukou vypadla louč, 
kterou si svítil na cestu…“

„Takže příčinou ztráty veškeré munice JG 9 nebyla závada na 
elektroinstalaci, jak píše kolega Bobek“, poznamenal jsem. „Díky 
lásce dvou mladých lidí zůstala jednotka před zabijáckými tučňáky 
úplně bezbranná!“

„O munici sice přišli“, šibalsky se usmála Zaja Eduardovna, „ale 
bezbranní určitě nezůstali. Měli přece „jolki-palki“!“

„Eduard vymyslel primitivní, leč účinný způsob leteckého boje 
s tučňáky – pod křídla svého messerschmittu podvěsil dřevěné 

Příběh opravdového králíka

Libor Špůrek
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palice, které pak ve střemhlavém letu svrhával na hejna tučňáků. 
První výsledky sice nebyly příliš oslnivé (mějme na paměti, JG 9 
byl jednotkou průzkumnou a stíhací a její piloti neměli výcvik ve 
střemhlavém bombardování), ale postupným tréninkem se letcům 
dařilo při jednom náletu zasáhnout 6 – 8 tučňáků! Pozitivním 
vedlejším efektem pak bylo, že se tučňáci přestali shlukovat do 
houfů a když uslyšeli zvuk leteckého motoru, rozprchli se na všechny 
strany. Dalším Eduardovým vynálezem byla úprava přídavných 
nádrží messerschmittu na jednoduché plamenomety. Ohnivé kolo, 
vzniklé kroužením v malé výšce, spolehlivě udrželo tučňáky v uctivé 
vzdálenosti.

Po skončení války se Kleinkönigova jednotka nevzdala Sovětům 
ne proto, že by se Eduard se svými muži bál skončit na Sibiři, ale 
z daleko prozaičtějšího důvodu – ono totiž nebylo komu se vzdát! 
Jak ostatně píše i pan Bobek, první výprava průzkumníků a mrožích 
kolchozníků dorazila na ostrov až v dubnu 1946. Ostatní příslušníci 
JG 9 byli repatriováni do Německa, ale Eduard se rozhodl zůstat 
se svou milovanou Mustafjou. Poruštil si příjmení na Kaninchin  
a stal se předsedou mrožího kolchozu „Kolgujevskij“. Dědeček Paniko 
se nakonec se vztahem své dcery a svého pokrevního bratra smířil  
a v létě 1947 se Eduardovi a Mustafji narodila dcera – a tou jsem 
já…“

„Působivá historie,“ hlesl jsem, „Ale jak se z předsedy mrožího 
kolchozu může stát stíhací eso v Africe?“

“To víte,“ hořce se pousmála Zaja Eduardovna, „Kdo je zrozen 
létat, plazit se nemůže…“

„Otce to stále táhlo do vzduchu… Jeho žádosti o návrat k aktivnímu 
létání však byly vytrvale odmítány. Navíc výroba mroží zmrzliny 
trhala všechny rekordy, kolchoz prosperoval a za skvělé výsledky 
dokonce obdržel v roce 1949 titul Brigáda socialistické práce! Teprve 
toto vyznamenání přesvědčilo sovětské orgány o otcově loajalitě  
k sovětské moci. Na podzim 1950 byl reaktivován do služby ve VVS 
v hodnosti kapitána a prošel výcvikem na stíhacích MiG-15. Pro 
nás doma to bohužel znamenalo, že jsme jej vídávali stále méně.  
V květnu 1951 dokonce zmizel na celý rok! Nikdy nám, s odkazem na 
vojenské tajemství, neřekl, kde tehdy byl – vždycky jen utrousil, že 
byl dobrovolníkem, a převedl hovor na jiné téma. Občas ho přepadla 
tklivá nálada, a to si pak pobrukoval stále jednu a tutéž melodii. 

Teprve po dlouhých letech tu melodii poznala v televizi – byla to píseň 
„Suicide is painless“.

V roce 1957 otce silně zasáhla zpráva, že o letu prvního živého tvora, psa 
Lajky, do vesmíru. „Zaječko, uvidíš, že jednou se do vesmíru dostanou 
i králíci a lidé!“, řekl mi tehdy… Od jara 1960 otec prakticky přestal 
dojíždět domů na Kolgujev. V dopisech mamince psal, že byl zařazen do 
supertajného projektu, o kterém nesmí ani sebeméně naznačit – ale že 
na něj určitě budeme hrdí! Poslední dopis od něj přišel 8. března 1960. 
Přál v něm své milované Mustafji všechno nejlepší k Mezinárodnímu 
dni žen a prosil ji, ať zítra sleduje noční oblohu. A vícekrát jsme už 
o něm nikdy neslyšely… Jenom za pár týdnů přišel strohý telegram 
z Ministerstva obrany, že major Eduard Kaninchin zmizel beze stopy 
při plnění služebních povinností. Všechna naše pátrání po jeho dalším 
osudu byla bezvýsledná.“, povzdechla si Zoja Eduardovna a utřela si 
slzy, které jí hrkly do očí…

Byl jsem rozrušen. Vyprávění Zoji Eduardovny vneslo mnoho nového 
do mozaiky pestrých osudů pplk.v.v. Eduarda Kleinkönniga. Ale hlavou 
se mi honily další, nové otázky. Roční Kleinkönnigovo odmlčení se kryje s 
působením 196. IAP v Korejské válce – znamená to snad, že se zúčastnil 
bojů v Koreji? To by vysvětlovalo jeho mistrovské ovládání MiGu-15, které 
prokázal v roce 1977 v Africe… A 9. března 1961 byl vypuštěn Sputnik-9, 
což byla první verze budoucí kosmické lodě Vostok. Seděl snad v kabině 
kosmické lodě místo figuríny „Ivana Ivanoviče“ sám Eduard Kleinkönnig 
a stal se tak rok před Gagarinem prvním králíkem ve vesmíru???

Povyprávěl jsem Zaje Eduardovně na oplátku vše, co mi bylo  
z článků kolegy Bobka známo o působení majora Kleinkönniga v Africe 
Na rozloučenou mi Zaja Eduardovna prozradila jedno temné rodinné 
tajemství:

„Víte, já nejsem jediným dítětem Eduarda a Mustafji. Krátce před 
svou smrtí mi maminka prozradila, že spolu měli ještě jedno dítě, 
syna. Narodil se na jaře 1945. Jak jsem už řekla, dědeček Paniko byl 
proti vztahu své dcery s Eduardem (nezapomínejme, že ač byli přátelé, 
byl Eduard z Panikova pohledu okupantem). Když se chlapec narodil, 
Paniko ho odvezl na pevninu a dal ho do dětského domova. Ani nevíme, 
jak se jmenoval – dědeček mu neřekl jinak než „ten Mustafin kluk“.

A od té doby mi neustále vrtá hlavou, jak se můj přítel Mansur stal 
nejlepším ruským znalcem messerschmittů…

Stavebnici Kleinkönnigova Messerschmittu Bf-109G-6 vydala mostecká firma Eduard loni na podzim jako vstupní model do svého Bunny 
Fighter Clubu. Oproti ve stavebnici prezentované podobě jsem provedl následující úpravy, abych se přiblížil podobě stroje v dubnu 1946, jak 
jej našla výprava vědců a mrožích kolchozníků:

- trupové kulomety byly vyjmuty (k čemu by taky byly, když nebyla munice),

- pod křídly jsou zavěšeny „jolki-palki“,

- pod trupem je zavěšen improvizovaný plamenomet, adaptovaný z přídavné nádrže,

- plátěné potažené ovládací plochy jsou potaženy rudým plátnem. Kolega Bobek má pravdu v tom, že plátěné plochy silně trpělysurovými   
   klimatickými poměry – nicméně jeho teorii o použití lozengového plátna, původně určeného pro finské Fokkery D.VII, považuji za 
     nesmyslnou (odkud by se takové plátno vzalo na Kolgujevu?). Zato rudých pláten bylo v SSSR vždycky dost,

- surovými klimatickými poměry trpěly nejen plátěné, ale hlavně pryžové díly. Podle vzpomínek Zaji Eduardovny byla proto kola 
     podvozku nahrazena provizorními lyžemi. Podvozek samozřejmě zůstal nezatahovací. Rovněž byly odstraněny plechové kryty hlavního 
      podvozku,

- původní německé kříže byly přestříkány rudými hvězdami. Přijde mi nemyslitelné, že by po válce v SSSR létaly letouny s německým 
     označením,

- podle tvrzení Zaji Eduardovny si Eduard na znak své velké lásky namaloval pod kabinu rudé srdce s iniciálou své milované…

Kat. č. BFC019
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-110f-1-48-1-1.html


POSTAVENO

postavil Jan Novotný
Camo A

Bf 110F1/48
Červnová novinka
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49833 Bf 110F Upgrade set (fotolept)
648264 SC 50 German WWII bombs (Brassin) 
648162 SC 500 German bombs(Brassin)
648135 MG 81Z gun (Brassin)
648055 Bf 110 E/F/G main undercarriage wheels (Brassin)

Kat. č. 8207

POSTAVENO

Günther Tonne se narodil 21. května 1916 ve Frankfurtu nad Odrou a v roce 1935 narukoval do německého námořnictva (Kriegsmarine). Do řad Luftwa-
ffe přestoupil v roce 1937. Po výcviku na těžkých stíhacích Bf 110 následovala služba u ZG 1. V roce 1940 sestřelil v bojích nad Británií sedm britských 
letadel, v dubnu 1941 již jako velitel 6./SKG 210 přidal sestřel britského Blenheimu.  K 4. lednu 1942 byla tato jednotka přejmenována na 6./ZG 1 a od 
4. února 1942 Tonne velel celé II./ZG 1. V prosinci 1942 převzal velení nad nově založenou SKG 10 vyzbrojenou stíhacími bombardéry Fw 190. Zahynul 
15.července 1943 při startu z letiště v Reggio di Calabria, když motor jeho Fw 190A-5 přestal fungovat a letoun havaroval. Ve 2. světové válce Tonne 
sestřelil okolo dvaceti nepřátelských letadel a za svou bojovou činnost byl 5. října 1941 vyznamenán Rytířským křížem, posmrtně k němu obdržel 24. října 
1944 i dubovou ratolest. Během působení u II./ZG 1 v roce 1942 nad ruskými pláněmi pilotoval Oblt. 
Tonne několik Bf 110F-2. Celá Zerstöregeschwader 1 byla nazývána Wespen (vosy) podle 
kreseb tohoto hmyzu na přídích svých strojů. Standardní kamufláž byla na horních 
a bočních plochách doplněny o hádky barvou RLM 70 nebo 71, žluté 
doplňky označovaly stroje působící na východní frontě.

Oblt. G. Tonne, II./ZG 1, Belgorod, Sovětský svaz, červen 1942

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Použité doplňky:
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-110f-1-48-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/sc-50-nemecke-bomby-2-sv-v-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Bomby-SC-500-Nemecko-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Brassin/Letadla/1-48/MG-81Z-kulomet-1-48.html?lang=2
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POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo A

Spitfire Mk.XVI 
Bubbletop

1/72
Červnová novinka

eduard36 INFO Eduard - červen 2017



POSTAVENO

Jedním ze strojů, jež se zúčastnily v roce 1949 Cooper Air Race, byl také 
Spitfire Mk.XVI SL718. Protože měl letoun kola s třípaprskovými disky, ob-
jevily se také na horní ploše křídla dodatečné boule. Černobílé fotografie 
stroje ukazují, že trikolora na kýlovce měla prohozené červenou a modrou 
barvu. Barva pruhu na zádi trupu není bezvýhradně doložena, zřejmě byl 
světle modrý.

SL718, 612. squadrona RAuxAF, Cooper Air Race,  
základna Elmdon, červenec 1949

Kat. č. 70126
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-xvi-bubbletop-1-72-1-1.html
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POSTAVENO

postavil Martin Jirkal
Camo A

Roland C.II1/48
Červnová novinka
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Kat. č. 8043

POSTAVENO

S tímto strojem létala osádka Lt. Seibert (pilot) a Hptm. Pfleger (pozoro-
vatel) nad západní frontou na podzim roku 1916. Letci byli příslušníky Feld-
fliegerabteilung Nr.5 b (FFA 5b). Trup nesl motiv znázorňující rybí šupiny, na 
přídí doplněný o tlamu a oči.

Lt. Seibert a Hptm. Pfleger, FFA 5b, západní fronta, podzim 1916

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/ROLAND-C-II-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/ROLAND-C-II-1-48.html


POSTAVENO

postavil Martin Benák
Camo B

1/48
Červnová novinka

Roland C.II
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POSTAVENO

Tento Roland C.II byl používán jednou z německých jednotek působících nad 
západní frontou. Rolandy C.II sloužily v německém letectvu v roli průzkum-
ných letounů, případně jako doprovodné stíhačky.

západní fronta, léto 1917

Kat. č. 8043
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/ROLAND-C-II-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/ROLAND-C-II-1-48.html


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek
Camo B

Bf 109G-6 Mtt 
Regensburg

1/48
Červnová novinka

eduard42 INFO Eduard - červen 2017



Kat. č. 84143

POSTAVENO

   Na tomto stroji létal Alfred Surau, eso s 45 (některé zdroje uvádí 46) vítězstvími. První sestřel si Surau připsal v Rusku dne 28. 
února 1943, kde v řadách 9./JG 3 působil. Na západní frontě poprvé skóroval 6. září 1943, když mu byla připsána dvě vítězství nad 
bombardéry B-17. Další dva následovaly 1. října. Naposledy se Surau do boje vydal 14. října 1943, kdy se podílel na snaze odrazit 
druhý nálet amerických sil na Schweinfurt. Palubní střelci z bombardérů jeho stroj zasáhli a Suraua těžce zranili. Zraněním ještě téhož 
dne v nemocnici ve Wertheimu podlehl. Oči namalované na boulích na krytu motoru nosily letouny 9. Staffel z JG 3, znak na přídi pak 
patří Jagdgeschwader 3 „Udet“. Není vyloučeno, že směrovka nesla žlutý nátěr. Je také možné, že spodní část motorového krytu byla 
v barvě RLM 76, žlutá barva zůstala pouze pod popiskou na jeho boku.

Bf 109G-6/R6, W.Nr. 18807, Ofw. Alfred Surau, 9./JG 3, Bad Wörishofen, Německo, září 1943

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6-mtt-regensburg-1-48.html


POSTAVENO

Fw 190A-8/R21/72

postavil Jakub Nademlejnský
Camo E
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Kat. č. 70112

Držitel Rytířského kříže a stíhací eso Klaus Bretschneider byl jedním ze 
zakládajících pilotů II. Gruppe JG 300. Dosáhl celkem čtrnácti vítězství, 
po přeškolení na taktiku Sturmjäger přidal dalších dvacet sestřelů pře-
vážně čtyřmotorových bombardérů. Jako velitel 5./JG 300 padl 24. 
prosince 1944 po útoku na svaz amerických B-17. Stal se obětí dopro-
vodných stíhačů, pravděpodobně z 357. skupiny USAAF. Jeho letoun se 
zřítil nedaleko města Oberaula v Hesensku.

Bretschneiderův Sturmbock, pojmenovaný Rauhbautz VII, měl sejmuta 
postranní pancéřovaná skla z odsuvné části překrytu. Označení strojů JG 
300 v rámci obrany Říše – červený pruh před ocasními plochami – byl 
doplněn o červený horizontální pruh označující stroje 5. Staffel.

W. Nr. 682204, Oblt. K. Bretschneider, 5./ JG 300, 
Löbnitz, Německo, prosinec 1944

Stránka produktu 

POSTAVENO

eduard 45INFO Eduard - červen 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html


POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejnský
Camo B

Fw 190A-8/R21/72
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Kat. č. 70112

POSTAVENO

Stejně jako sesterská JG 301, také JG 300 byla původně určená k nočnímu stíhání spojeneckých bombardérů nalétávající na cíle  
v okupované Evropě. Začátkem roku 1944 se její role změnila na denní stíhání. II. Gruppe, zformovaná v červenci 1943, byla v létě roku 
1944 vyzbrojena těžce vyzbrojenými a pancéřovanými stroji Fw 190A-8/R2 nebo R8 určenými k útokům na spojenecké bombardéry 
a nadále byla označována jako Sturmgruppe. Jedním z pilotů této jednotky se stal teprve osmnáctiletý Uffz. Paul Lixfeld, jehož stroj 
„žlutá 12“ nesl název Muschi.

Označením strojů JG 300 v rámci obrany Říše byl červený pruh okolo zádě trupu. Lixfeldův Sturmbock nebyl vybaven bočními pan-
céřovanými skly na odsuvné části překrytu, přezdívanými Scheuklappe (klapky na oči pro koně).

W. Nr. 682958, Uffz. P. Lixfeld, 6.(Sturm)/JG 300, Löbnitz, Německo, prosinec 1944

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-1-72-1.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Martin Benák
Camo M

SE.5a 1/48

eduard48 INFO Eduard - červen 2017



POSTAVENO

Historie 25th Aero Squadron se začala psát 7. května 1917 na letišti Kelly 
Field v Texasu. V lednu 1918 se přesunula přes Atlantik a ve Velké Britá-
nii podstoupila výcvik. Po jeho ukončení se squadrona přesunula do Francie  
a zároveň byla vyzbrojena letouny SE.5a. Dne 10. listopadu 1918 se poprvé 
zúčastnila letů nad německou stranu frontové linie. V červnu následujícího 
roku byla na letišti Mitchel Field, New York rozpuštěna.

Capt. Reed G. Landis, dříve pilot 40. squadrony RFC, byl v srpnu 1918 
jmenován velitelem 25th Aero Squadron.

Znakem 25th Aero Squadron je kresba kata v černém obleku, maskou  
a velkou sekerou. Landisův osobní stroj kromě něj nesl velitelský marking – 
červený kosočtverec na kýlovce a dva bílé kosočtverce na horní straně trupu. 

F8005, Capt. R. G. Landis, 25th Aero Squadron,  
Collombey-les-Belles, Francie, listopad 1918 

Kat. č. R0015
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/royal-class/letadla/1-48/se-5a-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Ivan Ryšánek
Camo J

SE.5a 1/48
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POSTAVENO
F9029, 1. squadrona Canadian Air Force, Shoreham, Velká Británie, 1919

Kat. č. R0015
Stránka produktu 

1. squadrona Canadian Air Force byla založena 20. 
listopadu 1918 na letišti Upper Heyford v hrabství Ox-
fordshire, 1. dubna 1919 se nacházela na letišti Shore-
ham, vyzbrojena letouny SE.5a a Sopwith Dolphin.

Stroj F9029, zařazený do stavu 1. squadrony CAF, patří 
do objednávky 200 strojů, kterou plnila firma Vickers. 
Část z nich byla dodána ke konci války, ale většina stro-
jů až po válce. Na znamení příslušnosti ke kanadským 
vzdušným silám nese na kýlovce javorový list, přední část 
této SE.5a je ozdobena pravděpodobně osobním mar-
kingem. 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/royal-class/letadla/1-48/se-5a-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Pavel Zimandl
Camo A

SE.5a 1/48
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POSTAVENO

143. squadrona byla založena 1. února 1918 v Throwley a její výzbroj 
tvořily letouny Armstrong Whitworth F.K.8. Již v březnu téhož roku byla pře-
zbrojena na SE.5a a přesunuta do Detlingu. V noci z 19. na 20. května 
se účastnila útoku proti prvnímu náletu německým bombardovacím strojům 
Gotha na Londýn. 

„Noční stíhací“ SE.5a byly na horních a bočních plochách kamuflovány spe-
ciálním nátěrem nazvaným NIVO (Night Invisible Varnish Orfordness). Touto 
barvou byla zatřena také bílá mezikruží na kokardách. Bílý pruh trikolory 
na kormidle byl pravděpodobně přetřen barvou PC-10. Pod trupem je šest 
držáků světlic Holt.   

C1803, Capt. C. J. Truran, 143. squadrona, Detling,  
Velká Británie, květen 1918

Kat. č. R0015
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/royal-class/letadla/1-48/se-5a-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

H8K2 Emily engines

Spitfire Mk.VIII cockpit 1/72

1/72 Kat. č. 672158
Stránka produktu 

postavil Petr Zatřepálek

postavil Petr Zatřepálek

Kat. č. 672156
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/h8k2-emily-motory-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-72/spitfire-mk-viii-cockpit-1-72.html?lang=2


POSTAVENO

Su-34 wheels 1/48

M36 Cluster bombs 1/48

AIM-4G 1/32

postavil Petr Zatřepálek

postavil Petr Zatřepálek

postavil Petr Zatřepálek

Kat. č. 648325

Kat. č. 632104

Kat. č. 648326

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

eduard 55INFO Eduard - červen 2017

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/m36-kazetove-bomby-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/aim-4g-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/su-34-kola-1-48.html


BIG3376  Tempest Mk.II  1/32  Special Hobby
BIG49174  Ki-61-Id  1/48  Tamiya
BIG49175  Su-34  1/48  Hobby Boss
BIG49176  H-21C  1/48  Italeri
BIG72127  Do 17Z-2  1/72  ICM

632098  Mk.82 bomb w/ Mk.15 Snakeye Fins  1/32 
648323  Matra R-550 Magic 2  1/48 
648327  German Submarine 8,8cm gun  1/48  Trumpeter
648328  He 219 wheels  1/48  Tamiya
648329  Bf 109F seat early  1/48  Eduard
648330  Bf 109F cockpit w/ early seat  1/48  Eduard
648331  Luftwaffe FuG 16 antennas  1/48 
648332  Bf 109F&G Pitot tubes  1/48 
672154  Spitfire Mk.VIII gun bays  1/72  Eduard
672159  Me 262 wheels  1/72  Airfix

SIN63210  Mosquito FB Mk.VI  1/32  Tamiya

ON APPROACHON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (červenec) 

BRASSIN  (červenec) 

BRASSIN  (červenec) 

červenec 2017

BIG49174

BIG49176

BIG72127

632098  Mk.82 bomb w/ Mk.15 Snakeye Fins  1/32 

eduard56 INFO Eduard - červen 2017



648329  Bf 109F seat early  1/48  Eduard

648327  German Submarine 8,8cm gun  1/48  Trumpeter

648328  He 219 wheels  1/48  Tamiya

648331  Luftwaffe FuG 16 antennas  1/48

648323  Matra R-550 Magic 2  1/48

648330  Bf 109F cockpit w/ early seat  1/48  Eduard

ON APPROACHON APPROACH červenec 2017
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672159  Me 262 wheels  1/72  Airfix

648332  Bf 109F&G Pitot tubes  1/48

672154  Spitfire Mk.VIII gun bays  1/72  Eduard

ON APPROACHON APPROACH červenec 2017
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Kolekce 4 Brassin sad pro Mosquito FB Mk.VI  
v měřítku 1/32 pro stavebnici Tamiya.

- příďové zbraně,
- zbraňová šachta,
- kola podvozku,
- výfuky.

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

ON APPROACHON APPROACH
červenec 2017
SIN63210  Mosquito FB Mk.VI  1/32  Tamiya
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ON APPROACH
červenec 2017 / modely

FOTOLEPTY (červenec) 

11104
Warhawk
1/32

7442  1/72
Spitfire Mk.VIII

8414  1/48
Bf 109F-4

8162  1/48
Fokker Dr.I

70105 1/72
Avia Bk.534

53193   HMS Hood pt. 5  deck   1/200  Trumpeter
53195   DKM U-boat VIIc U-552 pt.3 hull body   1/48  Trumpeter
53196   German U-boat flags   1/48 
32406   P-40N upgrade set   1/32  Eduard/Hasegawa
32911   Sopwith F.1 Camel   1/32  Wingnut Wings
36356   Panzer IV Ausf. H   1/35  Zvezda
36357   Panzer IV Ausf. H schürzen   1/35  Zvezda
36358   Scammell Pioneer SV2S   1/35  IBG
48927   Yak-28P exterior   1/48  Bobcat Models
49841   Yak-28P interior   1/48  Bobcat Models
49847   Super Seasprite cargo interior   1/48  Kitty Hawk
73600   Me 262A-1a   1/72  Airfix 
 
ZOOMY

33170   Sopwith F.1 Camel seatbelts STEEL   1/32  Wingnut Wings
33171  Luftwaffe rudder pedals   1/32 
FE841   Yak-28P seatbelts STEEL   1/48  Bobcat Models
FE842   Yak-28P   1/48 
FE843   SE.5a seatbelts early STEEL   1/48  Eduard

FE844   Bf 109F-4 Weekend   1/48  Eduard
FE845   Luftwaffe cowling fasteners   1/48 
FE846   Seatbelts Soviet Union WW2 fighters STEEL 1/48 
SS600   Me 262A-1a   1/72  Airfix
SS601   Spitfire Mk.VIII Weekend   1/72  Eduard
SS602   Seatbelts Soviet Union WW2 fighters STEEL 1/72 
SS603   Luftwaffe cowling fasteners   1/72
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FE844   Bf 109F-4 Weekend   1/48  Eduard
FE845   Luftwaffe cowling fasteners   1/48 
FE846   Seatbelts Soviet Union WW2 fighters STEEL 1/48 
SS600   Me 262A-1a   1/72  Airfix
SS601   Spitfire Mk.VIII Weekend   1/72  Eduard
SS602   Seatbelts Soviet Union WW2 fighters STEEL 1/72 
SS603   Luftwaffe cowling fasteners   1/72
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NOVEMBERFEST
1. - 2. 12. 2017

Kapacita 
144 osob


