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Vážení přátelé,
jako každý měsíc nevím, čím bych začal. Tak  
to vezmu od Airfixu, který nám udělal radost vy-
dáním nejprve Walrusa, krátce poté i Mustanga. 
Tím se nám velmi ulevilo, jistě si pamatujete, 
že jsme doplňky na Walrusa začali vydávat již  
v srpnu, na Mustanga hned na to v září, a začínali 
jsme být pomalu nervózní. Oba jsou to zajímavé 
typy, ovšem bez základního modelu se doplňky 
prodávají těžko. I když, máme v historii zajíma-
vé precedenty, kdy si lept vystačil i bez modelu, 
například v samých začátcích jsme vydali lept na 
cvičného Vampira od nějaké short runové firmy, 
snad šlo o Pegasus. Ten model nakonec dokonce 
nikdy nebyl vydaný, což nijak nebránilo tomu, že 
se lept několik let držel mezi nejlépe prodávaný-
mi položkami. Kdo to kupoval, dodnes netuším. 
S Airfixem to nakonec dopadlo celkem dobře, 
stavebnice jsou pěkné a evidentně poctivě udě-
lané, zpoždění přiměřené, které mi nakonec dělá 
celkem vzato radost, bo vidím, že v tom nejsme 
sami. Není to tak dávno, co jsme byli terčem vti-
pů o eduardím měsíci, trvajícím alternativně od 
šesti do čtrnácti týdnů. To se za poslední roky vý-
znamně změnilo, zarovnali jsme eduardí měsíc s 
měsícem kalendářním, jsme na to patřičně hrdí, 
a tak nás zaskočilo, když nám do našeho skvěle 
fungujícího plánovacího stroje hodil vidle jiný 
výrobce. Nicméně, vydáním obou modelů se za-
rovnala i tato nevítaná disproporce a já vás tímto 
s potěšením upozorňuji na kolekce doplňků pro 
oba modely, pro Walrusa i pro P-51D. Obě tyto 
kolekce budeme mít sebou v Telfordu na začátku 
listopadu i v Bratislavě na konci měsíce, předpo-
kládám, že v dostatečném množství. 

Poměrně rychle jsme rozhodli o místě a datu 
konání příštího E-daye. Nuže tedy, E-day 2018 
se bude konat na výstavišti v Lysé nad Labem  
v pátek 28. září 2018. Přiznávám, že toto výsta-
viště bylo mým osobním favoritem delší dobu. 
Několik návštěv, z jedné z nichž pochází úvodní 
foto s kozou, a jedno jednání s panem ředitelem 
nás nasměrovalo do Lysé. Výstaviště se nám líbí 
a také si myslíme, že pokud tam akci nevyzkou-
šíme naostro, tak nevíme, jak může vypadat. 
Podle mého názoru je prostor rozměrově dosta-
tečný, srovnatelný s plochou využitou v garážích 
v Butovicích. Zázemí je též dostatečné, se dvěma 

restauracemi na místě, které 
mohou být doplněny dalšími 
stánky s občerstvením. Par-
kování v okolí je dostatek, do-
konce i neplaceného. Vybraná 
hala C má samostatný vchod  
s vestibulem směřovaný od ná-
draží, což může být klíčové pro 
rychlý přístup na akci pro ty, kdo pojedou vlakem. 
Lysá nad Labem leží na páteřní rychlíkové trati  
a zajímavé je, že vlaky z Prahy tam jezdí co půl-
hodinu jak z Masarykova nádraží (Praha střed), 
tak z Hlavního nádraží. Jistou nejasnost máme 
zatím v ubytovacích kapacitách, ale to se určitě 
vyjasní. Tak teď to víte, pánové, těším se na vaše 
komentáře!

Pojďme se podívat na listopadové novinky.  
To nejlepší, co vám v listopadu nabízíme, je Peška 
v řadě Limited edition, což je Pe-2 v měřítku 1/48 
s výlisky původem od Zvezdy. Už ji ostatně znáte 
od pátku, kdy se představila v rámci pravidelné 
e-shopové akce Edoween. Podle mého názoru je 
to jedna z našich nejvymazlenějších limitek. Dali 
jsme si záležet jak na skladbě markingů na prove-
dení obtisků, připravených ve spolupráci s ruským 
Begemotem, tak na resinových dílech, které jsou 
z velké části také díly konverzními, jejichž aplikací 
lehce měníme subtyp Pe-2 na stroje od výrobní-
ho bloku 350 dále. Původní Zvezda reprezentuje 
předchozí výrobní bloky. Obtiskových verzí je pět, 
jde vesměs o sovětské stroje a při výběru jsme 
dbali na to, abychom neopakovali staré známé 
markingy od Zvezdy, nebo nedej bože od Ven-
cy Bílka. Tím pádem nemáme v krabičce žádný 
československý stroj, což vzbudilo jistou nelibost 
některých českých zákazníků. Abychom ukojili 
city českých vlastenců, připravili jsme obtisko-
vý aršík se dvěma markingy strojů poválečného 
československého letectva, které jsme přidávali 
ke stavebnicím, zakoupeným v našem e-shopu  
s tím, že se tato nabídka vztahuje na prvních 200 
prodaných stavebnic. To jsou v podstatě modely, 
prodané v rámci Edoweenu. Samozřejmě jsme 
se se zlou potázali, měli jsme přece prodat čes-
ký obtisk všem, kteří ho chtějí, nejen těm, kdo si  
k němu koupí model, a ještě k tomu jen u nás 
na e-shopu. Celkem to chápu, ale nesouhlasím. 
Jak víte, my jsme československé markingy vůbec 

nechtěli dělat, a to proto, že je tu podkladová 
nouze. S dostupnými materiály se špatně pracuje 
a jsou tu i různé interpretace toho, jaké kamuf-
lážní barvy byly na československých Pe-2 použi-
ty, což je pro nás celkem vzato velmi nekomfortní 
situace. S přihlédnutím k tomu, že pro většinu 
zákazníků nejsou československé markingy nijak 
atraktivní a v konkurenci ruských jsou nudné, 
čili jsou tématem jen pro opravdové nadšence 
a vlastence, se výroba československého obtisku 
jeví jako plýtvání časem. Nicméně jsme se roz-
hodli, že vyslyšíme vlastenecké volání, ale také 
jsme se rozhodli, že když už se s tím budeme dě-
lat, využijeme to tak, abychom z toho také něco 
měli. Naším řešením tedy je, že aršíky použijeme 
jako bonus ke zvýšení atraktivity nákupu sta-
vebnice přímo na našem internetovém obcho-
dě. Pokud to někomu nevyhovuje, může odolat  
a vábení nepodlehnout. Pak ať si ale nestěžuje. 
Koneckonců, pořád ještě může aršík získat náku-
pem nebo výměnou od někoho, kdo ho má, ale 
vlastně ho nechce. A takových lidí bude nakonec 
hodně. Prostě, chlapi, vzpomeňte si, jak jsme  
za mlada měnili známky! Jo, a co se týče těch do-
hadů, jak byly československé Petljakovy natře-
ny, tak jsme samozřejmě hned dostali za uši, že 
jsme zpozdilí, protože dnes už se samozřejmě ví,  
že měly na horních plochách tříbarevnou kamuf-
láž a že část z nich byla šedá. Já nevím, jak to od-
borníci vyzkoumali, my jsme měli problém vůbec 
sehnat fotografie strojů, podle kterých bychom 
zbarvení rekonstruovali. Ale ať se dívám, jak se 
dívám, pořád vidím stroje natřené shora tmavým 
jednolitým nátěrem a zespodu trochu světlejším, 
opět jednolitým nátěrem. Věřte mi, že bych byl 
moc rád, kdybychom mohli s klidným svědomím 
nabídnout tříbarevnou kamufláž, ale nemůže-
me, sorry, odborníci. Vidíme tam stále jen jed-
nu barvu. Mám odborníky na kamufláže rád,  
je s nimi sranda. Jejich detektivní výzkumy a de-

dukce jakou barvou bylo co natřené 
a jak ta barva vypadala mě celkem 
baví, ale zdráhám se skočit jim na 
každý špek. Mimochodem, poslední 
zjištění, že barva RLM 83 byla ná-
mořní modrá, je úžasné. Po tom, co 
jsme byli přesvědčováni, že byla ze-
lená, pak hnědá, pak chvíli neexisto-
vala, pak byla zase zelená, ale jinak, 
je ta modrá taková pěkná katarze. 
Doufám, že je to taková pěkná teč-
ka za tímto případem. No, asi není, 
co myslíte? Když už jsme se dostali 
k námořním barvám, tak by to také 
mohla být šedá, asi tak na dvacet 
způsobů. A koneckonců by to mohla 
být i nějaká výstražná barva, takže 
nakonec bychom se mohli dopraco-
vat i k mé oblíbené oranžové. Ale tu 
už bych si tedy já osobně vzít nedal! 

Přes RLM 83 se dostáváme k první-Boxart od Piotra Forkasiewicze, který je součástí stavebnice R0016.

ÚVODNÍK
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mu listopadovému ProfiPACKu, re-edici starého 
dobrého Fw 190D-9 v měřítku 1/48. Stavebnice 
nemá žádné podstatné změny oproti předcho-
zím vydáním, je to jen návrat staršího úspěšného 
modelu do nabídky. Jedinou změnou je právě 
nahrazení výše zmíněné barvy RLM 83 v kamuf-
lážních schématech, protože předpokládáme, že 
modrá barva tam použita nebyla. I když kdoví, 
uvidíme, kam názor na kamufláže z posledních 
týdnů Třetí říše dospěje. 

ProfiPACKy budeme mít v listopadu dva, ještě 
vydáváme dvaasedmdesátinový Spitfire Mk.IXe. 
To je pravděpodobně na dlouhou dobu poslední 
profipack Spitfiru Mk.IX v 1/72. U této staveb-
nice jsme poměrně významně obměnili výběr 
markingů oproti čtvrtkovému modelu stejné 
verze. Doufáme, že to bude ku prospěchu věci, 
a nový výběr modeláře zaujme, stejně jako bo-
xart od Piotra Forkasziewicse, který bude mimo 
jiné samostatně prodáván v řadě obrazů EduArt. 
Poslední model v listopadové nabídce je pak Avia 
B-534 III. série v měřítku 1/48 v edici Weekend. 

Sestava doplňků je významně ovlivněna cel-
kem osmi sadami pro dvaatřicetinový Fw 190A-
8 od Revellu. Zde bych rád upozornil, že z této 
stavebnice lze kromě klasické A-8 postavit i noční 
stíhačku A-8/R11, což naše sady reflektují a na-
bízejí příslušné díly. Za významnou považuji také 
pětici sad pro rovněž dvaatřicetinový F4U-1D 
Corsair od Tamiyi. Vaší pozornosti doporučuji 
zejména interiérovou sadu, na která je poprvé 
tištěna novým postupem, se kterým jsme vás 
seznámili již na Pilsenkitu v Plzni a na E-dayi,  
v rámci předvedení novinek v prostoru před 
naším stánkem. Nové tisky se vyznačují jednak 
lepší kvalitou potisku, významně eliminujícím 
dříve často kritizovaný rastr, a především pak 
zasklenými budíky na palubní desce. Zasklení 
je provedené čočkou lesklého čirého laku, tiš-
těného přes grafiku přístrojů. Vypadá to dobře, 

a prospívá to též zřetelnosti přístrojové grafiky. 
Další lept, který bude zatím ve zkušebním provo-
zu tištěn tímto postupem, je lept v Royal Classu  
Fw 190A-2/3/4, nicméně, část listopadové pro-
dukce a většina prosincové je již tištěna novým 
strojem, byť zatím bez aplikace laku pro zasklení. 
Po novém roce by pak měly postupně přichá-
zet lepty ve měřítku 1/48 a 1/32 se zasklením,  
a nevylučuji, že tento postup časem dovyvineme 
tak, že bude vhodný i pro lepty v měřítku 1/72. 
Z dalších leptů se mi jeví zajímavou i sestava tří 
sad pro ruskou samohybnou houfnici MSTA-S 
od Zvezdy v měřítku 1/35, dále jsou tu pak sady 
na Ki-46 Dinah v 1/72 od Hasegawy, což je další  
z novinek pro starší modely. Ve dvaasedmde-
sátině připravujeme na listopad také sadu pro 
nový F-15E od Great Wall Hobby. V nabídce 
je i poslední, třetí sada pro RM Roma v 1/350  
a sada ocelových vlajek US Navy z 2. světové vál-
ky v měřítku 1/700 a německé upínací popruhy  
v měřítku 1/35. 

Pěkná je i nabídka Brassinů, s velkou sadou 
cockpitu pro dvaatřicetinový Spitfire Mk.IXc od 
Revellu, dvěma dalšími, menšími sadami pro náš 
čtvrtkový Fw 190A-4 a P-51D od Airfixu. Pak jsou 
tu nějaké ty sady různé výzbroje tak jako každý 
měsíc a jako jeden z vrcholů nabídky, čtvrtkový 
MOAB. To je opět v podstatě kompletní resino-
vá stavebnice slavné bomby. Protože je rezinová  
a z velké části také leptaná, je to kousek pro 
opravdu zkušené modeláře, se spoustou ohýbá-
ní plechů a jejich vzájemného lepení nebo páje-
ní. Připravili jsme k tomu malou animaci, kterou 
si můžete spustit zde. Nepřehlédněte také sady  
v řadách BigSin a BigEd. 

Tímto se můj tradiční úvodník blíží do finále 
a pomalu vás pustím na přehled novinek, i když 
je už pravděpodobně znáte díky víkendovému 
Edoweenu. Naše reprezentace bude letos opět  
v Telfordu, kde budeme mít malý stánek se zbo-

žím včetně všech doplňků k Walrusu a Mustangu 
od Airfixu, jak jsem již psal výše, a stejné to bude 
na konci měsíce v Bratislavě na Bratislavské zimě. 
Letos prý bude zima tuhá, tak uvidíme, jaká bude 
ta Bratislavská, zajedu se tam podívat, a možná 
bude zase i Kotel, takže se můžete hned vyptat 
na Lysou nad Labem a jiné zajímavosti. Budeme 
tam mít i prosincové novinky, včetně Royal Clas-
su Fw 190A-2/3/4 (začal jsem mu interně říkat 
A-234) a Delfína. Na A-234 bude tou dobou už  
k vidění pár zkušebních staveb, už nyní můžete 
na Facebooku vidět kompletní sestavu markingů 
a následovat budou i další posty, takže nebudete 
v žádném případě kupovat králíka v pytli. Stejné 
to bude i s Delfínem a zaručuji vám, že oba mo-
dely, ale především Focke-Wulf, budou rozhodně 
stát za hřích! Je to pěkně našlapaná stavebnice  
a já osobně jsem nadšený obrazem, opět od Pio-
tra Forkasiewicze. Dostali jsme ho včera a je, no, 
co vám budu povídat, jednoduše boží! Na obraze 
je Fw 190A-4 JABO od III./SKG 10 ze Sidi Ahmed  
v Tunisku při náletu na přístav Bona v lednu 
1943. Mrkněte na něj! Dámy a pánové, přeji vám 
příjemné chvíle při surfování dnešním Infem!

Buď kit!
Vladimír Šulc
P.S.: Když už jsme u různých akcí, rád bych ješ-

tě zmínil účast našeho kolegy a šéfa marketingo-
vého oddělení, tedy šéfredaktora tohoto e-zinu, 
ing. Jana Zdiarského, na nedávno proběhlém Re-
unionu 100. bombardovací skupiny USAAF v Wa-
shingtonu D.C., a jeho přednášku na historickém 
sympoziu o operacích 8. letecké armády USAAF 
a 100th BG během 11. září 1944, která vzbudila 
velký zájem a dostalo se jí zaslouženého ocenění. 
Doufám, že se něco o této akci a účasti kolegy 
Zdiarského na ní dostane i do některého dalšího 
INFA. 
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BUBLAVA, 13.-15 ŘÍJEN, 2017
IRON BUNNY 2017

eduard6 INFO Eduard - listopad 2017

https://www.facebook.com/ironbunnyrace/


BFC

eduard 7INFO Eduard - listopad 2017

https://www.facebook.com/ironbunnyrace/


Spitfire Mk.IXe 1/72

1/72,  kat. č. 70123
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů

Stránka produktu 

MODELY 11/2017

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
72623 Spitfire Mk. IX landing flaps (fotolept)

72624 Spitfire Mk.IX (fotolept)

73036 Seatbelts RAF early STEEL (fotolept)

SS581 Seatbelts RAF early STEEL (fotolept)

SS597 Spitfire Mk. IX seatbelts STEEL (fotolept)

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

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

672112 Spitfire Mk.IX cockpit (Brassin)

672121 Spitfire 500lb bomb set (Brassin)

672122 Spitfire drop tank (Brassin)

672123 Spitfire Mk. IX top cowl early (Brassin)

672124 Spitfire Mk. IX top cowl late (Brassin)

672126 Spitfire Mk. IX engine (Brassin)

672134 Spitfire Mk. IX legs BRONZE (Brassin)

672153 Spitfire Mk.IXe gun bay (Brassin)

THE FINAL NINE 
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MODELY 11/2017

PL124, 312. squadrona RAF, polní letiště B-10 Plumetôt, Francie, červen 1944

2003 (ex TE531), 105. Tajeset, základna Ramat David, Izrael, září 1953

SM147, 73. squadrona RAF, letiště Prkoš, Jugoslávie, duben/ květen 1945

RK856, Maj. C. Golding, velitel 3. squadrony SAAF, Itálie, 1945

SM 26, Vorderings Vliegschool/Ecole de Pilotage Avancé, základna Brustem, Belgie, 1952
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Fw 190D-9
Reedice

1/48,  kat. č. 8184
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
6 markingů

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

Stránka produktu 

MODELY 11/2017

1/48

48650  Fw 190D landing flaps (fotolept)

48651  Fw 190D-9 (fotolept)

48664  Fw 190D wooden landing flaps (fotolept)

648076  MG 131 mount for Fw 190D-9 (Brassin)
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MODELY 11/2017

MiG-21SMT, Krasnodarské vyšší letecké učiliště, SSSR, cca 1980

5./JG 301, Bad Langensalza, Německo, květen 1945

Oblt. Hans Dortenmann, IV./JG 26, 1945

I./EKG(J) or V./EJG 2, Plzeň, Českoslovenko, květen 1945

Stab/JG 6, Praha - Ruzyně, Československo, květen 1945

Oblt. Hans Dortenmann, I./JG 26, jaro 1945

Stab/JG 4, Frankfurt am Rhein-Main, duben 1945
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MODELY 11/2017

Doporučené doplňky:
49867 Pe-2 upgrade set (fotolept)  
648372 Pe-2 UBT guns (Brassin) (12/2017)

PESHKA

Stránka produktu 

Plastové díly Zvezda  
Fotolepty a krycí maska
Eduard Brassin: kola podvozku,  
alternativní vrtule a horní trupové okno
Obtisky Cartograf pro 5 markingů

2x

Obtisky zkonstruovány ve spolupráci s firmou Begemot.
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MODELY 11/2017

Pe-2, pozdní série, výrobní číslo 3/220, 161. gardový bombardovací pluk,  
2. gardový bombardovací letecký sbor, VVS RKKA, zima 1943/44

Pe-2, střední výrobní série, Generalmajor I. Polbin,  6. bombardovací letecký sbor, 
VVS RKKA, Německo, 1945

Pe-2 pozdní série, 1. gardová bombardovací divize, VVS RKKA, Německo, 1945

Pe-2 pozdní výrobní série, Staršij Lejtěnant E. Sedov, 40. bombardovací pluk, 
Námořní letectvo Černomořské flotily, srpen 1944

Pe-2 střední výrobní série, 36. gardový bombardovací pluk, 276. bombardovací divize, VVS RKKA, 
Leningradský front, prosinec 1944

eduard 13INFO Eduard - listopad 2017



POSTAVENO

postavil Jakub Nademlejský
Camo A

PESHKA
1/48

eduard14 INFO Eduard - listopad 2017



POSTAVENO

Pe-2 pozdní výrobní série, Staršij Lejtěnant E. Sedov, 40. bombardovací pluk, Námořní letectvo Černomořské flotily, srpen 1944

   Staršij Lejtěnant Jevgenij Sedov, nevlastní bratr proslulého sovětského stíhacího pilota Borise Safonova, jenž byl zabit  
v boji v květnu 1942, nechal na památku tohoto stíhače na levou stranu namalovat bojový slogan, připomínající jeho památku.  
Na obou stranách přídě je namalován Řád rudého praporu. Peška byla kamuflována v souladu s předpisem vydaným v roce 
1943, rozmístění kamuflážních polí měla standardní typu 2. Rozeznávacím označením 40. bombardovacího pluku byly bílé 
vrtulové kužely a pruhy stejné barvy na horní ploše křídla.

Kat. č. 11112

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/peshka-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/peshka-1-48.html


Pe-2 UBT  
guns

postavil Martin Kunte

Kat. č.  648372

Prosinec 2017

POSTAVENO



1/48,  kat. č. 8478

 2 markingy
 obtisky Eduard

Avia B-534 III.serie

Stránka produktu 

MODELY 11/2017

v. č. 169, 40. stíhací letka,  
Letecký pluk 4, Hradec Králové,  
srpen 1937

FFS A/B 24, Olomouc, Protektorát Čechy  
a Morava, září 1941

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
FE866  Avia B-534 III.serie Weekend (fotolept)

EX566  Avia B-534 III.serie (maska)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/avia-b-534-iii-serie-1-48-1.html


11/2017

632111 
Spitfire Mk.IXc cockpit

1/32 Revell

Brassinová sada - kokpit pro 
britskou stíhačku z období  
2. sv. války Spitfire Mk.IXc  
v měřítku 1/48. Sada obsahuje 
dva typy zaměřovače.  
Doporučená stavebnice: Revell
 
Sada obsahuje:
- resin: 37 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648339 
Brimstone w/ AGML III rack 
1/48

Brassinová sada - britské střely 
vzduch-zem Brimstone, se 
závěsníky AGML III v měřítku 
1/48. Sada obsahuje šest střel 
a dva závěsníky.
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ixc-kokpit-1-32.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brimstone-se-zavesnikem-agml-iii-1-48.html


BRASSIN 11/2017

648358
BRU-57A rack  
1/48 

Brassinová sada - sdružené 
závěsníky BRU-57A v měřítku 
1/48. Sada obsahuje  
dva závěsníky. Jsou používány  
na letounech F-16.
 
Sada obsahuje:
- resin: 14 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648360 
P-51D Hamilton Standard uncuffed propeller

1/48 Airfix

Brassinová sada - vrtule Hamilton Stan-
dard bez manžet pro P-51D v měřítku 
1/48. Připraveno pro snadnou zástavbu do 
modelu pouhou záměnou plastových dílů. 
Doporučená stavebnice: Airfix
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Brassinová sada - laserem navá-
děná bomba GBU-11 v měřítku 
1/72. Bomby byly používány 
během války ve Vietnamu.
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

672161 
GBU-11   
1/72

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bru-57a-zavesnik-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-51d-hamilton-standard-vrtule-bez-manzet-1-48.html
https://www.eduard.com/store/out/pictures/0/672161_01_th.jpg


648366
Fw 190A propeller  
1/48 Eduard

Brassinová sada - vrtule pro 
Fw 190A-4 v měřítku 1/48. 
Připraveno pro snadnou 
zástavbu do modelu pouhou 
záměnou plastových dílů. Do-
poručená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 10 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano, 
- maska: ne.

Brassinová sada - podvozkové 
nohy a kryty podvozku pro  
Fw 190A v měřítku 1/48.  
Nohy jsou odlity z bronzu.   
Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- bronz: 2 součástky,
- obtisk: ne,
- lept: ne,
- maska: ne.

648362
AN/ALQ-184 (short) ECM pod    
1/48

Brassinová sada - ECM kon-
tejner AN/ALQ-184 (short) v 
měřítku 1/48.  Používáno na 
letounech F-16 a A-10.
 
Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648367 
Fw 190A-3/A-4 undercarriage legs BRONZE   

1/48 Eduard

BRASSIN 11/2017

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-3-a-4-podvozkove-nohy-bronz-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-vrtule-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/an-alq-184-%28short%29-ecm-pod-1-48.html


648368
British 500lb bombs    
1/48

Brassinová sada - britské 500lb 
pumy v měřítku 1/48.  
Sada obsahuje 4 pumy.
 
Sada obsahuje:
- resin: 16 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 11/2017

Brassinová sada - 250lb pumy 
pro P-51D v měřítku 1/48.  
Obsahuje 2 pumy.  
Doporučená stavebnice: Airfix.
 
Sada obsahuje:
- resin: 4 součástky,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648369 
P-51D 250lb bombs   

1/48 Airfix

Stránka produktu 

648348
GBU-43/B MOAB 
1/48

Brassinová sada - americká řízená 
bomba GBU-43/B MOAB v měřítku 
1/48. Sada obsahuje bombu a trans-
portní plošinu. Zbraň je známa pod 
přezdívkou Mother of All Bombs 
(matka všech bomb).
 
Sada obsahuje:
- resin: 18 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/britske-bomby-500lb-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-51d-bomby-250lb-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-motor-1-48.html?force_sid=4f6191659f6397abb3663687c572e6ac
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/gbu-43-b-moab-1-48.html




Stránka produktu 

Stránka produktu 

672160  GBU-43/B  
MOAB 1/72

648348  GBU-43/B 
MOAB 1/48

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-motor-1-48.html?force_sid=4f6191659f6397abb3663687c572e6ac
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-motor-1-48.html?force_sid=4f6191659f6397abb3663687c572e6ac
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/gbu-43-b-moab-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/gbu-43-b-moab-1-72.html?lang=2&cur=0


https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakat-nasi-se-vraceji-spitfire-mk-ix.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakat-f6f-3.html?lang=2&cur=0
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plakat-bf-109g-4.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-6.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ixe.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a.html


BRASSIN 11/2017

Kolekce 5 Brassin sad pro SE.5a poháněný motorem Hispano Suiza  
s 2listou vrtulí v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kola podvozku,
- chladič Hispano Suiza pro 2listou vrtuli,
- kulomety,
- vrtule 2listá (levotočivá),
- upínací pásy OCEL.

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

SIN64833
SE.5a Hispano Suiza w/ 2blade 
propeller               
1/48 Eduard Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-hispano-suiza-s-2listou-vrtuli-1-48.html


BRASSIN 11/2017

Kolekce 5 Brassin sad pro SE.5a poháněný motorem Hispano Suiza  
se 4listou vrtulí v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kola podvozku,
- chladič Hispano Suiza pro 4listou vrtuli,
- kulomety,
- vrtule 4listá,
- upínací pásy OCEL.

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

SIN64834
SE.5a Hispano Suiza w/ 
4blade propeller               
1/48  Eduard

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/se-5a-hispano-suiza-se-4listou-vrtuli-1-48.html


BRASSIN 11/2017

Kolekce 4 Brassin sad pro Bf 109F s ranou  
verzí pilotní sedačky v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- kormidla,
- kola podvozku,
- Pitotovy trubice.

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

SIN64835 
Bf 109F w/ early seat essential               
1/48  Eduard

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109f-s-ranou-sedackou-essential-1-48.html


VÝBĚR 11/2017

RN Roma  
1/350  Trumpeter

FOTOLEPTY A MASKY

RN Roma pt.3 1/350 Trumpeter (53201)
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/rn-roma-cast-3-1-350.html


F4U-1D exterior 1/32  Tamiya (32412) 
F4U-1D engine 1/32  Tamiya (32413) 

F4U-1D seatbelts STEEL 1/32  Tamiya (33180) (Zoom) 
F4U-1D 1/32  Tamiya (33181)  (Zoom) 
F4U-1D 1/32  Tamiya (JX207) (maska)

F4U-1D 
1/32 Tamiya

FOTOLEPTY A MASKY 11/2017

NEW 
FASHION
- lepší kvalita potisku,  
- přístroje „zasklené“  
   vrstvou lesklého laku
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2017/


Fw 190A-8 landing flaps 1/32  Revell (32414) 
Fw 190A-8 engine 1/32  Revell (32415) 

Fw 190A-8 exterior 1/32  Revell (32416) 
Fw 190A-8/R11 1/32  Revell (33177) (Zoom) 

Fw 190A-8 1/32  Revell (33178) (Zoom) 
Fw 190A-8 seatbelts STEEL 1/32  Revell (33179) (Zoom) 

Fw 190A-8 1/32  Revell (JX206) (maska)

Fw 190A-8  
1/32 Revell

Achtung radar!

FOTOLEPTY A MASKY 11/2017
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2017/


MSTA S howitzer  
1/35  Zvezda

MSTA S howitzer - tower 1/35  Zvezda (36366) 
MSTA S howitzer - hull 1/35  Zvezda (36367) 

MSTA S howitzer - fenders 1/35  Zvezda (36368)

FOTOLEPTY A MASKY 11/2017
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2017/


Ki-46-II Dinah landing flaps  1/72  Hasegawa (72657) 
Ki-46-II Dinah  1/72  Hasegawa (73614) 

Ki-46-II Dinah 1/72  Hasegawa (SS614) (Zoom)

Ki-46-II Dinah 
1/72 Hasegawa

FOTOLEPTY A MASKY 11/2017
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https://www.eduard.com/store/cs/novinky-rijen-2017/
https://www.eduard.com/store/cs/novinky-listopad-2017/


Fw 190A-8 1/32 Revell (JX206)

F4U-1D 1/32  Tamiya (JX207)

F-35A 1/48 Meng (EX567)

F-15E 1/72  Great Wall Hobby (CX496)

Listopadové masky
FOTOLEPTY A MASKY 11/2017
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-15e-1-72-1-9.html
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MODELY
8478   Pfalz D.IIIa     1/48 Weekend edition 
8184 Fw 190D-9 REEDICE     1/48 ProfiPACK 
70123 Spitfire Mk.IXe     1/72 ProfiPACK
11112 PESHKA     1/48 Limited edition 
 
FOTOLEPTY                             
53201   RN Roma pt.3        1/350   Trumpeter
53203   USN ensign flag WW2  STEEL        1/700 
32412   F4U-1D exterior        1/32   Tamiya
32413   F4U-1D engine        1/32   Tamiya
32414   Fw 190A-8 landing flaps        1/32   Revell
32415   Fw 190A-8 engine        1/32   Revell
32416   Fw 190A-8 exterior        1/32   Revell
32915   F4U-1D interior        1/32   Tamiya
32916   Fw 190A-8/R11        1/32   Revell
32917   Fw 190A-8        1/32   Revell
36366   MSTA S howitzer - tower        1/35  Zvezda
36367   MSTA S howitzer - hull        1/35   Zvezda
36368   MSTA S howitzer - fenders        1/35   Zvezda
36369   Tie Downs and Straps German STEEL      1/35 
49867   Pe-2 upgrade set        1/48   Eduard
72657   Ki-46-II Dinah landing flaps        1/72   Hasegawa
73614   Ki-46-II Dinah        1/72   Hasegawa
73615   F-15E        1/72   GREAT WALL 
HOBBY 

ZOOMY  
33177   Fw 190A-8/R11        1/32   Revell
33178   Fw 190A-8        1/32   Revell
33179   Fw 190A-8 seatbelts STEEL        1/32   Revell
33180   F4U-1D seatbelts STEEL        1/32   Tamiya
33181   F4U-1D        1/32   Tamiya
FE866   Avia B-534 III.serie Weekend        1/48   Eduard
SS614   Ki-46-II Dinah        1/72  Hasegawa
SS615   F-15E        1/72   GREAT WALL HOBBY 

MASKY 
JX206  Fw 190A-8       1/32   Revell
JX207   F4U-1D       1/32   Tamiya
EX566   Avia B-534 III.serie       1/48   Eduard
EX567   F-35A       1/48   Meng
CX496  F-15E       1/72   GREAT WALL HOBBY

BIGED
BIG5344   HMS Hood part I       1/200   Trumpeter
BIG3380   Spitfire Mk.IXc       1/32   Revell
BIG3588   Valentine Mk.II/IV w/ desert fenders      1/35   Tamiya
BIG49181   P-51D      1/48   Meng 

BRASSIN
632111   Spitfire Mk.IXc cockpit       1/32   Revell
648339   Brimstone w/ AGML III rack       1/48 
648348   GBU-43/B MOAB       1/48 
648358   BRU-57A rack       1/48 
648360   P-51D Hamilton Standard uncuffed propeller    1/48   Airfix
648362   AN/ALQ-184 (short) ECM pod       1/48 
648366   Fw 190A propeller       1/48   Eduard
648367   Fw 190A-3/A-4 undercarriage legs BRONZE    1/48   Eduard
648368   British 500lb bombs       1/48 
648369   P-51D 250lb bombs       1/48   Airfix
672161   GBU-11       1/72 
BIGSIN
SIN64833   SE.5a Hispano Suiza w/ 2blade propeller    1/48   Eduard
SIN64834   SE.5a Hispano Suiza w/ 4blade propeller    1/48   Eduard
SIN64835   Bf 109F w/ early seat essential       1/48   Eduard

Listopad 2017

Seznam novinek 

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


53187 HMS Hood pt. 1  AA guns & rocket launchers  1/200
53188 HMS Hood pt. 2  radars  1/200
53189 HMS Hood pt. 3  railings  1/200
53190 HMS Hood pt. 4  life rafts 1/200

32407 Spitfire Mk.IXc exterior  1/32
32408 Spitfire Mk.IXc landing flaps  1/32
32912 Spitfire Mk.IXc interior  1/32
33173 Spitfire Mk.IXc seatbelts STEEL 1/32
JX203 Spitfire Mk.IXc  1/32

48928 P-51D exterior  1/48
49850 P-51D interior 1/48
FE851 P-51D seatbelts STEEL  1/48
EX559 P-51D  1/48

36359 Valentine Mk.II/IV  1/35
36360 Valentine Mk.II/IV desert fenders 1/35
36361 Valentine Mk.II/IV cannister holder 1/35

BIG5344  HMS Hood part I  1/200  Trumpeter

BIG3380  Spitfire Mk.IXc  1/32  Revell

BIG49181  P-51D  1/48  Meng

BIG3588  Valentine Mk.II/IV w/ desert fenders  1/35  Tamiya

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

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

https://www.eduard.com/store/cs/eduard/hms-hood-cast-1-1-200.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ixc-1-32-1-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-51d-1-48-1-11.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/valentine-mk-ii-iv-s-poustnimi-blatniky-1-35.html


Manny von Bunny



postavil Petr Zatřepálek

Spitfire Mk.IXc cockpit
1/32

POSTAVENO

Kat. č. 632111

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/spitfire-mk-ixc-kokpit-1-32.html


POSTAVENO

postavil Jan Baranec

Fw 190A-4
1/48

Camo D
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POSTAVENO

W. Nr. 760, Fw. R. Eisele, 8./JG 2, Brest-Guipavas, Francie, leden 1943
Přezbrojování celé III./JG 2 z Messerschmittů Bf 109F na nové Focke Wulfy Fw 190A-2 začalo v květnu 1942, v srpnu již těmito stroji 

zajišťovala 7. a 9. Staffel nebe nad Dieppe při odrážení britského pokusu o vylodění. V té době měla 8. Staffel na starosti stíhací 
ochranu strategicky významného přístavu Brest, později přibyla i ochrana ponorkových přístavů Lorient a St. Nazaire proti náletům 
spojeneckých bombardérů. Během roku byla její výzbroj doplňována o novější Focke Wulfy verzí A-3 a A-4. 

Jedním z těchto strojů byl také Fw 190A-4 Rudolfa Eiseleho. Nesl kamufláž tvořenou barvami RLM 74/75/76. Na levé straně mo-
torového krytu byl namalován znak 8. Staffel JG 2 – červený vlk. Osm proužků na směrovém kormidle symbolizuje Eiseleho sestřely 
k 26. lednu 1943. 

Kat. č. 82142

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fokker-dr-i-1-48-1-2.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-1-48-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-1-48-1.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Jiří Pokorný
Camo E

Fw 190A-41/48
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POSTAVENO

Oblt. W. Nowotny, 1./JG 54, Staraja Russa, Sovětský svaz, březen 1943

Kat. č. 82142

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

  Německý stíhač  rakouského původu, rodák z Gmündu ležícího u československých (českých) hranic, 
Walter „Nowi“ Nowotny, vyznamenaný Rytířským křížem s dubovou ratolestí, meči a brilianty, sestřelil 
během 442 bojových letů celkem 258 nepřátelských letadel. Jeho samotného smrt zastihla při havárii 
Me 262 Schwalbe po souboji se stíhacím doprovodem amerických bombardérů poblíž letiště Hese-
pe 8. listopadu 1944. V zimním období používala Luftwaffe na severní a východní frontě k lepšímu 
maskování letadel na letištích bílou barvu, ať již jednolitě nanesenou na horních a bočních plochách, 
či v podobě bílých polí. Letoun Waltera Nowotnyho nesl kamufláž zřejmě tvořenou zelenou a hnědou 
barvou na horních a bočních plochách a doplněnou o pole smytelné bílé barvy. Na stroji je  apliková-
no označení letadel působících na východní frontě – žlutý nátěr dostaly konce křídla, část směrového 
kormidla a pruh na trupu, v případě JG 54 umístěný pod trupovým křížem. Zelené srdce na boku 
trupu je označením strojů JG 54, na motorovém krytu se nachází znak I. Gruppe JG 54.

Použité doplňky:
48936  Fw 190A-4 landing flaps  (fotolept)
48937  Fw 190A-4  (fotolept)
648351  Fw 190A-4 cockpit  (brassin)
648352  Fw 190A-4 engine  (brassin)
648354  Fw 190A-4 fuselage guns  (brassin)
648355  Fw 190A-4 engine & fuselage guns  (brassin)
648356  Fw 190A wingroot gun bays  (brassin) 
648366  Fw 190A propeller  (brassin)

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fotolepty/fotoleptana-sada/fw-190a-4-vztlakove-klapky-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fotolepty/fotoleptana-sada/fw-190a-4-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-4-kokpit-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-4-motor-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-4-trupove-zbrane-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-4-motor-a-trupove-zbrane-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-zbranove-sachty-v-korenu-kridla-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/fw-190a-vrtule-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-4-1-48-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-1-48-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-1-48-1.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Paolo Portuesi
Camo C

Bf 110C-61/48
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POSTAVENO

ZG26, Derna Air Field, Libya, 1942

Kat. č. BFC006

Jedním ze tří Bf 110C-6, které se dostaly ke III. Gruppe ZG 26 a působily 
ve Středomoří, je tento letoun. Horní plochy v pískové barvě RLM 79 dopl-
nily ručně stříkané hady barvou RLM 80. Spodní plochy kryla světle modrá 
RLM 78. Červené špičky vrtulových kuželů a červené individuální písmeno  
X zařazují stroj do 8. Staffel. Příď stroje nese znak Geschwader. Tento stroj 
byl vybaven pro službu v pouštních podmínkách. Měl prachové filtry na sáních 
k motorům, větší chladiče a zadní střeliště odpovídalo standardu verzí –D  
a –E. Z fotografií se zdá, že prosklení okolo lafety MG 15 bylo demontováno.

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-4-1-48-1.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Bf-110C-6-1-48.html?lang=2


postavil Jakub Nademlejnský

postavil Jakub Nademlejnský

British 500lb 
bombs

BRU-57A rack

Kat. č. 648358

Kat. č. 648368

Sada obsahuje celkem 
4 kusy bomb.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

POSTAVENO
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bru-57a-zavesnik-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/britske-bomby-500lb-1-48.html


BIG5345  Hood part II  1/200  Trumpeter
BIG3381  MiG-29A  1/32  Trumpeter
BIG49182  Walrus Mk.I  1/48  Airfix
BIG49183  Su-17M4  1/48  Hobby Boss

632113  Spitfire Mk.IX gunsight early  1/32  Revell
632114  Spitfire Mk.IX gunsight late  1/32  Revell
635006  Ammo belts 12,7 mm  1/35 
648357  Fw 190A-3 cockpit  1/48  Eduard
648363  AN/ALQ-131 (shallow) ECM pod  1/48 
648365  Bf 109F radio compartment  1/48  Eduard
648371  Fw 190A control surfaces early  1/48  Eduard
648372  Pe-2 UBT guns  1/48  Eduard/Zvezda
648373  Fw 190A Pitot tubes early  1/48  Eduard
648374  L-29 wheels  1/48  AMK
648379  Fw 190A-2 undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard

SIN64837  Fw 190A-4 advanced  1/48  Eduard
SIN64838  Bf 109F essential  1/48  Eduard

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (prosinec) 

BRASSIN  (prosinec)

BRASSIN  (prosinec) 

PROSINEC 2017

BIG3381

BIG49182

BIG49183

648357  Fw 190A-3 cockpit  1/48  Eduard
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632114  Spitfire Mk.IX gunsight late  1/32  Revell

635006  Ammo belts 12,7 mm  1/35

648371  Fw 190A control surfaces early  1/48  Eduard

632113  Spitfire Mk.IX gunsight early  1/32  Revell

648365  Bf 109F radio compartment  1/48  Eduard

ON APPROACH PROSINEC 2017

648363  AN/ALQ-131 (shallow) ECM pod  1/48
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ON APPROACH PROSINEC 2017

648373  Fw 190A Pitot tubes early  1/48  Eduard

648374  L-29 wheels  1/48  AMK

648372  Pe-2 UBT guns  1/48  Eduard/Zvezda

648379  Fw 190A-2 undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard
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Kolekce 4 Brassin sad pro Fw 190A-4 v měřítku  
1/48 pro stavebnici Eduard.

- motor a instalace trupových zbraní,
- zbraňové šachty v kořenech křídla,
- vrtule,
- leptaná doplňková sada.

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

ON APPROACH
PROSINEC 2017
SIN64837  Fw 190A-4 advanced  1/48  Eduard
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Kolekce 4 Brassin sad pro Bf 109F v měřítku 1/48  
pro stavebnici Eduard.

- kokpit,
- kormidla,
- kola podvozku,
- Pitotovy trubice.

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

ON APPROACH
PROSINEC 2017
SIN64838  Bf 109F essential  1/48  Eduard

eduard 49INFO Eduard - listopad 2017



ON APPROACH
PROSINEC 2017 / modely

PROSINEC 2017 / FOTOLEPTY 

R0016 
Fw 190A early version
1/48

8262 1/48
Bf 109E-3

8099  1/48 
L-29 Delfín

53204  DKM Graf Zeppelin pt.1 deck & cranes   1/350  Trumpeter
53205  DKM Graf Zeppelin pt.2 railing   1/350  Trumpeter
32417  Mosquito B Mk.IX exterior / engines   1/32  HKM
32418  Mosquito B Mk.IX bomb bay   1/32  HKM
32918  Mosquito B Mk.IX interior   1/32  HKM
32919  I-16 Type 24   1/32  ICM
36370  Soviet WWII flags STEEL   1/35 
36371  M752 Tactical Ballistic Missile Launcher   1/35  Dragon
36372  T-54   1/35  Miniart
48938  Beaufighter Mk.VI landing flaps   1/48  Tamiya
49868  Beaufighter Mk.VI   1/48  Tamiya
49870  L-29 Delfín upgrade set   1/48  Eduard
72658  P-40N landing flaps   1/72  Special Hobby
72659  Fortress Mk.III exterior   1/72  Airfix
73616  Fortress Mk.III front interior   1/72  Airfix
73617  Fortress Mk.III rear interior   1/72  Airfix
73618  Yak-130   1/72  Zvezda
73619  P-40N   1/72  Special Hobby

ZOOMY
33182  Mosquito B Mk.IX   1/32  HKM
33183  Mosquito B Mk.IX seatbelts STEEL   1/32  HKM
33184  I-16 Type 24   1/32  ICM
33185  I-16 Type 24 seatbets STEEL   1/32  ICM
FE868  Beaufighter Mk.VI   1/48  Tamiya
FE869  Beaufighter Mk.VI seatbelts STEEL   1/48  Tamiya
SS618  Yak-130   1/72  Zvezda
SS619  P-40N   1/72  Special Hobby
SS620  Fokker E.III Weekend   1/72  Eduard

7444  1/72
Fokker E.III

REEDICE
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ZOOMY
33182  Mosquito B Mk.IX   1/32  HKM
33183  Mosquito B Mk.IX seatbelts STEEL   1/32  HKM
33184  I-16 Type 24   1/32  ICM
33185  I-16 Type 24 seatbets STEEL   1/32  ICM
FE868  Beaufighter Mk.VI   1/48  Tamiya
FE869  Beaufighter Mk.VI seatbelts STEEL   1/48  Tamiya
SS618  Yak-130   1/72  Zvezda
SS619  P-40N   1/72  Special Hobby
SS620  Fokker E.III Weekend   1/72  Eduard

Fw 190A
early versions Dual combo

1/48

#R0016  Prosinec 2017 www.eduard.com

Plastové díly, fotolepty a krycí masky 
pro dva kompletní modely
Postavit lze verze Fw 190A-2, A-3, A-4,  
včetně stíhacích-bombardérů
Obtisky Cartograf pro 14 markingů

Plakát A2 od Piotra Forkasiewicze
Brassin: kola podvozku, kryty podvozku pro verzi  
A-2, kryty motoru s tropickými prachovými filtry

Pivní sklenice s unikátním motivem Fw 190A

2x



Jihočeský kapr
2017
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  vyh lášení  výs ledků                Seno ř i  (nad 18 let )

Soutěž i t  se  bude ve všech běžných modelá řských kategor i ích
Star tovné 25 Kč /soutěž íc í .  Hodnocení :  porovnávací  soutěž
Bl ižší  informace o  soutěž i :  www.modelforum.cz/souteze/2017

Kontaktní  osoby:
Sládek Mi los lav   e -mai l :  s ladek.mi los.cb@seznam.cz ,  mobi l :  739 060 774
St luka Jaroslav   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



LAST CALL

LAST CALL


