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Pánové,
máme nový rok, takže všichni víte, o čem 
dnes budu psát. Pojďme na to, začneme  
s nově konstruovanými modely.

V prosinci jsme představili Tempesta 
Mk.V v 1/48, v provedení 1. výrobní série. 
V únoru bude následovat jeho nejslavněj-
ší verze, 2. výrobní série, nesmazatelně 
zapsaná do paměti modelářů díky Pierru 
Clostermannovi a jeho Velkému cirkusu. 
Dnes už samozřejmě víme, že jde o ta-
kové volné vyprávění, ale stejně, mělo 
to šmrnc a kolik z nás ta kniha přivedla  
k modelařině! Naše stavebnice bude sa-
mozřejmě Velkého Karla zpodobňovat 
také, a to ve dvou variantách. Další letou-
ny jsou průřezem válečnou i poválečnou 
službou Tempestů Mk.V, takže na své si 
přijdou i milovníci stříbrných strojů. Oproti 
1. sérii bude mít provedení 2. série navíc 
několik dílů, kupříkladu vrtulový kužel se 
šikmými otvory pro průchod listů ručně 
stavitelné vrtule, dva typy prachových fil-
trů do chladiče a také jeden malý rámeček 
s přídavnými nádržemi. Tempest se letos 
vrátí ještě jednou, v červnu v edici Royal 
Class, jejímž hlavním bonusem bude kniha 
od Chrise Thomase. I zde bude minimál-
ně jeden Velký Karel, takže pokud nejste 
až zase tak moc nadržení, počkejte si do 
června. 

Před Royal Classem Tempesta Mk.V se 
ale v květnu představí nová dvaasedmde-
sátina, Fokker D.VII. V principu jde o zmen-
šený čtvrtkový model, ale úprav je tolik, že 
není úplně jisté, zda ve dvaasedmdesátině 
bude možné starou čtvrtku vůbec rozpo-
znat. Stejně jako u jiných stavebnic posled-
ní doby, i u Fokkera jsme věnovali jisté úsilí 
zjednodušení konstrukce potažmo stavby 
modelu a myslím, že příznivci tohoto mě-

řítka budou i po této stránce spokojeni.  
Já ani nikdo z kolegů z Eduardu jsme si za-
tím Fokkera postavit nemohli, v tuto chvíli 
ještě nemáme funkční trupy, ale pokud jde 
o ostatní díly, především ty drobné, tak já 
se zatím tiše kochám. A doufám, že až se 
vám dostane první Fokker do rukou, bu-
dete se kochat také, protože svojí elegancí 
a přívětivou stavbou dozajista naváže na 
staré dobré modely letadel z 1. světové 
války, jako jsou Albatros D.V, Fokker Dr.I 
nebo Nieuport 17. Ten je tak trochu zapo-
menutý, ale já bych v tuto chvíli rád zmínil, 
že Nieuporta 17 v 1/72 považuji za jednu 
z našich vůbec nejpovedenějších stavebnic 
a za stále platný vzor, jak by měla vypadat 
ideální dvaasedmdesátina. Pro celou řadu 
Fokkerů D.VII připravujeme revidované lo-
zenge, které by měly reflektovat poslední 
poznatky ve výzkumu barev této mysteri-
ózní záležitosti. Přiznám se, že já sám jsem 
k této věci poněkud skeptický, už jsme tu 
měli tolik zaručeně správných lozenge, že 
je nesmírně těžké se orientovat, které jsou 
ty poslední správné barvy, a také si mys-
lím, že to je tak úžasné téma, že se nové 
výzkumy s novými závěry budou stále opa-
kovat, takže ve finále stejně nebude vědět 
nikdo nic. Čímž samozřejmě nechci říct, že 
se nemá zkoumat. Naopak, chlapi, zkou-
mejte! Řadu Fokkerů otevřeme Fokkerem  
D.VII OAW, což je podle mého názoru vů-
bec nejpestřejší varianta tohoto letadla. 
Stejně jako u čtvrtky, i dvaasedmdesátino-
vé Fokkery budou ve většině balení, kromě 
rakousko-uherského MÁGa, obsahovat 
dvě varianty trupu, v případě OAW půjde 
o dvě poslední výrobní varianty. Nicméně 
pro OAW máme připravenou ještě třetí 
verzi, která nám umožní vydat také slavné 

červeno-bílé stroje Ernsta Udeta. Naopak 
právě MÁGa vydáme pouze s jedním tru-
pem, ostatně, více verzí v tomto případě 
nebylo, zde jsou zase různé chladiče a vr-
tule, včetně oné u nás proslulé čtyřlisté. 
MÁGa vydáme v říjnu, v prodeji bude na 
E-dayi a bude opět řešen podobně, jako 
tomu bylo u čtvrtky, tedy jako stavebnice 
řady Limited Edition. Aby nebylo Fokkerů 
dost, na přelomu roku, pravděpodobně  
v prvních měsících následujícího roku, vy-
dáme ještě Royal Class v módu Quattro 
Combo. Další verze D.VII z jednotlivých vý-
robních závodů, tedy Albatros alias Fokker 
D.VII (Alb) a Fokker alias Fokker D.VII (Fok) 
pak vydáme v průběhu roku 2020.

Během roku dojde na další verze již vy-
daných stavebnic. V první polovině roku 
tak přijde řada na čtvrtkové Fw 190A-8  
a Bf 109G-10 Diana/WNF v řadě ProfiPack, 
ve druhé polovině roku pak na Bf 109G-6/
AS a Bf 109G-10 Erla (výr. blok 15xxxx).  
Hotový máme i trup pro výrobní blok 
48xxxx z Erly, ale zatím není jasné, jak se 
k němu zachováme, zda obě verze G-10 
z Erly vydáme v jedné krabici, nebo sepa-
rátně. Pravděpodobné je, že v ProfiPac-
ku budou trupy pro oba výrobní bloky,  
a v pozdějších Weekendech budou tyto 

Fokker Mag.
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verze separované. G-10 z Erly byly loni 
poměrně vášnivě požadované modeláři, 
tak doufám, že budete mít z této drobné 
informace radost. Ani těmito stavebnice-
mi u nás řada Bf 109 ve čtvrtce neskončí. 
V rámci právě běžícího designového jobu 
máme konstrukčně hotový také G-14/AS 
výrobního bloku 46xxxx z Erly a momen-
tálně pracujeme na Bf 109G-12 ve třech 
produkčních podobách, založených na 
přestavbách verzí G-4, G-6 a G-10. Para-
lelně vzniká Bf 109K-4, což je z těchto sto-
devítek nejrozsáhlejší a nejkomplexnější 
projekt. Celý tento job dokončíme koncem 
zimy konstrukcí S-199 a CS-199. Tyto typy 
se ale dostanou do produkce až v příštím  
a přespříštím roce, přičemž poslední tři 
budou mít s vysokou pravděpodobnos-
tí svoji vlastní sestavu všech dílů, včetně 
drobných dílů. 

První z připravovaných Bf 109G-6/G-14 
s motorem DB 605AS, Bf 109G-14/AS, je 
součástí lednové novinky Bodenplatte, 
kde je zastoupena dvěma letouny výrobní-
ho bloku 78xxxx z továrny Messerschmitt 
v Regensburgu. Tento výrobní blok je, 
pravda, vzhledově prakticky identický  
s G-10 výrobního bloku 13xxxx z téže to-
várny, takže i výlisky pro tuto verzi jsou 
identické s již vydanou Bf 109G-10 Mtt.
Regensburg (výrobní blok 13xxxx). Změna 
zde v podstatě spočívá v zatmelení jedné 
krytky a v případné drobné úpravě dru-
hé. Další možné změny, jako je menší sání 
vzduchu ke kompresoru či a níže umístě-
ná krytka plnění olejové nádrže na přídi, 
nejsou z dostupných fotografií identifiko-
vatelné, takže je, vzhledem k době služby 
obou strojů, zobrazujeme v pozdější podo-
bě identické s G-10. 

Tento přístup je ale výjimkou. Pro oba 
zbývající modely AS verzí máme zkon-
struované nové trupy, půjde o naprosto 
korektní stavebnice, ne o nějaké dobru-
šované nebo nastavované polotovary, jak 
by snad mohl někdo především v případě 
G-6/AS čekat. Osobně doufám, že celý ten-
to projekt bude úspěšný a že naši snahu 
o precizní provedení těchto, byť celkem 
bez debat okrajových, verzí oceníte. A to 
i přesto, že mám poměrně intenzivní po-
cit, že o atributech jednotlivých subverzí 
se mezi modeláři málo ví. Což ale celkem 
chápu, sám jsem na tom byl ještě ne-
dávno podobně a musel jsem se v tom-
to tématu poněkud dovzdělat. To ovšem 
umožníme i vám, na našem Facebooku  
a rovněž na nově připravované informační 
stránce Eduard Online pro vás připravíme 
přehlednou tabulku těchto vyšších verzí  
s identifikací rozdílů a podstatných mar-
kantů. Otázkou také bude skutečná atrak-
tivita jednotlivých verzí, musím říct, že už 
jsme narazili na memento v podobě nedo-
statku atraktivních letounů pro stavebnici 
verze G-10 WNF/Diana, připravovanou na 
březen. Mám obavu, že kupříkladu u G-12 
to bude velmi obdobné, a otázkou je, jak 
k této verzi nakonec přistoupíme. Na dru-
hou stranu přinejmenším G-6/AS se jeví 

jako potenciálně velmi pestrá záležitost, 
která by mohla náležitě oživit jinak nudné 
letní měsíce. Také K-4 by mohla být pestrá, 
pokud ovšem poslední výzkumy ohledně 
kamufláží tento typ neuvrhnou do temné 
a nevýrazné šedi. K čemuž, jak se mi zdá, 
vývoj názorů na zbarvení Kurfürstů bohu-
žel směřuje. Otázkou ovšem je, nakolik jej 
budeme reflektovat, že. 

Když už jsme zavadili o lednové novinky, 
projeďme si i ty zbývající. V edici Weekend 
se vracíme k Spitfiru LF Mk.IXc v měřítku 
1/48, který byl delší dobu vyprodán a v na-
bídce díky významu tohoto typu pro his-
torii světového letectví citelně chyběl. Sta-
vebnice v edici ProfiPack je také čtvrtková 
a svým významem si se Spitfirem nezadá. 
Jde o F6F-3 Hellcat, který v naší nabídce 
chyběl až neúměrně dlouho. Ač měla pů-
vodní stavebnice krásný titulní obrázek, 
rozhodli jsme se pro celkovou revizi nabí-
zených markingů, a jak napsal jeden ob-
vykle rýpavý recenzent, je překvapivé, jak 
pestrá záležitost z tohoto rozhodnutí vze-
šla. Tímto také děkuji našemu konzultan-
tovi panu Šrédlovi za zajímavá doporučení, 
která jsme rádi v přípravě tohoto projektu 
akceptovali. Hellcaty vyjdou v průběhu  
1. pololetí ještě dva, v únoru dvaasedmde-
sátinový F6F-5 v edici Weekend, a v čer-
venci rovněž dvaasedmdesátinový F6F-3  
v edici ProfiPack. U něho lze očekávat vel-
mi podobnou skladbu letounů, jako u prá-
vě vydávané čtvrtky. A když už jsme u ree-
dicí, tak v první polovině roku vrátíme do 
produkce čtvrtkové Mirage IIIC a CJ, první 
v únoru, druhou v květnu. Do produkce se 
v červnu vrátí také modeláři (asi třemi) po-
žadovaný čtvrtkový SPAD XIII ranné verze 
s kulatými koncovými oblouky křídel. Po-
slední letošní reedicí pak bude Airacobra 
zatím neurčené verze, plánovaná na druhé 
pololetí letošního roku. A tím máme zmí-
něny téměř všechny letošní ProfiPacky, vy-
dávané jako reedice nebo jako obtiskové 

verze již vydaných stavebnic. Zbývá jediný, 
Spitfire HF Mk.VIII v měřítku 1/72, který 
bude nabídkou letounů víceméně kopí-
rovat loni vydanou čtvrtkovou stavebnici 
stejného typu. 

Pak jsou tu ovšem ještě další významné 
premiérové novinky. V měřítku 1/72 jsou 
to MiGy-21 ve verzích PF a PFM, které 
plánujeme v edici ProfiPack na druhé po-
loletí. Tyto stavebnice prošly ve srovnání 
se svými předchůdci, MiGy-21MF, poměr-
ně rozsáhlými konstrukčními úpravami,  
a přestože s MF sdílejí část rámečků  
s drobnými díly a výzbrojí, jde o svébytné 
konstrukce, nejen o nějaký drobný klon 
předchozích verzí.  

Výše uvedené je, doufám, zajímavé, 
nicméně jistě se shodneme, že to nejdů-
ležitější nás čeká ve chvíli, kdy dojde na 
čtvrtkového Mustanga. Náš projekt Há-
tatitlá cválá rychle kupředu a předpoklá-
dám, že na jarních výstavách představíme 
první zkušební výlisky. Tento projekt má  
v sobě skrytu jednu zajímavou skutečnost, 
a to, že jsme při jeho přípravě uplatnili 
všechny technologické poznatky a finesy, 
které jsme v posledním období na různých 
projektech otestovali. To bude mít zajisté 
kladné dopady na výslednou podobu mo-
delu a doufám, že se Mustang i díky nim 
zařadí mezi naše publikem oceňované sta-
vebnice. I když, pravda, zkušenosti říkají, 
že v první vlně přijde řada námitek, z nichž 
velkou diskusi bych čekal kolem provedení 
povrchu křídla. To jaksi rezonuje v mode-
lářských diskusích již dnes, k Mustangu 
se ostatně váže řada oblíbených dotazů, 
z nichž ten na nýtování je nejfrekvento-
vanější. Odpovědí je, že na tmelených 
partiích křídla nýty nebudou, na ostat-
ních částech draku ano. Dělící linky mezi 
panely potahu budou i na křídle, protože 
podle našeho názoru na letadlech byly vi-
dět vždy. Pokud tento názor někdo nesdílí, 
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nechť si linky zatmelí. Další otázky směřují 
na překryty kabiny, vrtule, výzbroj a další 
alternativní díly. Překryty kabiny budeme 
mít ve stavebnici tři, podobné je to s vrtu-
lemi či variantami radiovybavení. Zajíma-
vou otázkou jsou prachovky v ostruhové 
podvozkové šachtě. Ty pravděpodobně 
vynecháme, myslím, že bude lepší, když si 
je případně vyrobíte sami, bude to auten-
tičtější, tvar této části by měl být na kaž-
dém letadle jiný, a dávat tam plast mi ne-
přijde úplně vhodné. Stavebnice obsahuje 
i díly pro Mustanga Mk.IV, máme připra-
venou i průzkumnou verzi F-6D, která má 
své vlastní trupy. Tyto subverze ale budou 
postupně vydávány až příští rok, kromě 
toho, že budou součástí stavebnice edice 
Royal Class. Výzbroj bude soustředěna na 
zvláštním rámečku, obsahujícím jak růz-
né varianty přídavných nádrží, tak bomb, 
raket, bazuk a podobného válečného ná-
řadí. Pokud jde o markingy, výběr ještě 
není dokončen, ale bude proveden v na-
šem stylu posledních let, což znamená, že 
nabídneme mix slavných i méně známých 
strojů. Samozřejmě vydáme i doplňky, jak 
leptané, tak především Brassinové, včet-
ně motoru a jeho instalace. Sady budou 
ovšem různé, od drobností typu koleček, 
výfuků, bronzových podvozkových noh až 
po zmíněný motor, kokpit či velké sestavy 
řady BigSin. 

Mustang je velké téma a zasluhuje nále-
žité zpracování. Po základních stavebnicích 
řady ProfiPack se proto pustíme do tema-
tických limitek, podobných, jaké tvoříme 
ze stávajících stavebnic, především z dnes 
již téměř ikonické Bf 109. Začneme na-
přesrok s Mighty Eight, a to bude teprve 
nářez! No a tím se dostáváme k limitkám.  
S nimi budeme rychle hotoví. 

Právě teď přichází do prodeje letošní 
první limitka, Bodenplatte. S jejím obsa-
hem se můžete seznámit na dalších strán-
kách dnešního Infa, a o Bf 109G-14/AS  
z této limitky už byla řeč. Dalším obsahem 
jsou pak klasická Bf 109G-14 a Fw 190D-
9. Bodenplatte je celkem zajímavé téma  
a nemohu vyloučit, že nás různé variace 
na toto téma budou provázet i dalšími led-
ny. Pokud jde o tematické limitky z našich 
vlastních zdrojů, na březen připravujeme 

dvaasedmdesátinovou stavebnici s ná-
zvem MF, věnovanou službě MiGů-21MF 
různých verzí v československém, českém 
a slovenském letectvu. Protože vycházíme 
ze starší úspěšné stavebnice stejného jmé-
na, je kniha 2. upraveným vydáním knihy 
MF ze čtvrtky, a podobné je to i s nabídkou 
markingů. Autorem knihy je pan Martin 
Janoušek. V květnu nás čeká další polož-
ka využívající Bf 109, konkrétně Bf 109F-2 
a F-4, věnovaná operaci Barbarossa, tedy 
přepadení Sovětského svazu v červnu 
1941 a Bf 109F různých jednotek, které se 
této operace zúčastnily. Na druhou polo-
vinu roku připravujeme dvaatřicetinovou 
limitku Legion Condor s využitím naší  
Bf 109E-1/E-3 a čtvrtkové bitevní Fw 190A 
pod názvem JaBo. 

Dále tu máme oblíbené limitky z výlisků 
cizích firem. Letos v dubnu začneme netra-
dičně, čtvrtkovým Tornadem F.3 od Reve-
llu. V polovině roku navážeme Hornetem 
F/A-18C od Hasegawy, taktéž v 1/48, v létě 
nás čeká Eikó, aka F-104J od Hasegawy,  
a letošní přebalovanou skončíme na E-da-
yi s MiGem-23BN od Trumpetera. Upo-
zorňuji ale, že obsahem této stavebnice 
nebudou žádné opravné sady, béénko pře-
balíme tak, jak ho Trumpetýr stvořil. Jako 
bonus ovšem přidáme knihu, od pana Ja-
nouška coby odborníka na slovo vzatého. 
Do limitek spadají také Royal Classy, o těch 
už byla řeč, v tomto roce nás čekají tři, po-
stupně Tempest Mk.V, Mustang a Fokker 
D.VII. Nemohu vyloučit, že jednu z dvoji-
ce Mustang/Fokker ve finále přesuneme 
na začátek příštího roku. Přeci jen, konec 
roku je ještě daleko a stát se může leccos. 
Obecně je dobré mít na paměti, že změna 
programu je vyhrazena. 

K limitkám patří vstupní stavebnice do 
BFC. Už delší dobu pracujeme na vstupní 
dvaatřicetině a letos bychom rádi přidali 
další dvaasedmdesátinu a čtvrtku. Také 
máme stále v záloze pětatřicetinového 
Shermana. Slibuji, že uděláme vše pro to, 
abychom je dostali během roku do nabíd-
ky! 

Na limitky naváži řadou SUPER44, mě-
řítkem 1/144. Ta letos přinese zajímavé 
novinky, rozhodli jsme se ji poněkud pře-
koncipovat. V první řadě ji zjednodušíme. 

Většinu stávajících stavebnic postupně 
vyprodáme v akcích typu Sweep, a poté 
budeme staré stavebnice postupně vydá-
vat znovu, tentokrát ve změněném balení. 
Upustíme od módu Dual Combo a bude-
me je nadále prodávat zásadně jako jed-
noduché stavebnice, s jedním modelem 
v balení. Navíc je budeme balit pouze do 
pytlíků, vrátíme tedy na trh staré klasické 
pytlíkáče. Abychom řadu SUPER44 nejen 
modernizovali, ale také obohatili o nové 
typy, nakoupíme postupně v Japonsku 
několik stavebnic, a to A-4E/F Skyhawk,  
F-104G Starfighter, P-47D Thunderbolt, 
F6F Hellcat, Fw 190D, F-8E Crusader. Plán 
je takový, že je začneme postupně vydávat 
od konce 1. pololetí. 

Zbývají Weekendy. V nich se objeví zná-
mé typy osvědčené z dřívějších ProfiPacků 
a limitek. Právě teď přichází do prodeje 
čtvrtkový Spitfire LF Mk.IXc, v únoru vydá-
me již zmíněný dvaasedmdesátinový F6F-
5 Hellcat. Dále budou následovat plová-
kový Hanriot HD.2, Bf 109E-4, Fw 190A-3, 
Spitfire HF Mk.VIII, Bf 108B, Albatros D.V, 
Fw 190A-5 a Bf 109G-14, to vše v 1/48. Ve 
dvaasedmdesátině budou Weekendy dva, 
MiG-21MF Fighter Bomber, tedy šedivka, 
a MiG-21MFN. Ten bude na E-day, aby to 
mělo v Lysé pořádné grády. 

Abychom neprobírali jen stavebnice, do-
volte alespoň krátkou informaci o výhledu 
v doplňcích. Nemá příliš smysl probírat 
je kus po kuse, jen prostý výčet by zabral 
polovinu Infa, takže tato informace bude 
jen obecná. Budeme se nadále držet naše-
ho stylu, tedy pokrýt doplňky naše vlast-
ní nové stavebnice a ovšem i ty cizí. Stále 
se budeme držet toho, že budeme dávat 
přednost kvalitním modelům, jak to je  
s obsluhou stavebnic našimi doplňky jsem 
vysvětloval minule. Po loňských úspěšných 
investicích do nového vybavení, které ved-
ly k výraznému růstu kvality produkce, se 
letos chystáme na další kolo. Letos bychom 
rádi zavedli do produkce laserový plotr pro 
řezání masek, který by měl přinést ostřejší 
hranu, méně zmetků uniklých do prodejní 
sítě, a jako vedlejší produkt také zřetelněj-
ší obrys masky na fólii, takže by se s mas-
kou mělo příjemněji pracovat. V leptech 
se chystá modernizace elektroniky leptací 
linky, z čehož nějaké přímočaré zlepšení 
kvality nekouká, ale vzhledem k tomu, že 
zároveň zkoumáme možnost změny pří-
pravy filmů pro nasvěcování plechů, tak 
už by se tam nějaký ten kvalitativní efekt 
projevit mohl. U Brassinů pracujeme na 
dalším vývoji tisku na resinové odlitky, 
abychom mohli rozšířit sortiment o složi-
tější palubní desky a také o boční panely, 
eventuelně o další díly. Celé se to jeví jako 
běh na dlouhou trať a není tak úplně jisté, 
kdy se výsledek dostane do produkce, ale 
snad to půjde rychleji než výzkum termo-
jaderné fúze. Brassiny v každém případě 
letos čeká změna balení, postupně opustí-
me poněkud nepraktické blistry a nahradí-
me je krabičkami a pytlíky. Nejpodstatnější 
současný vývojový projekt se týká obtisků. 
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Právě běží výběrové řízení na nové strojní 
vybavení, které nahradí stávající sítotisko-
vé stroje. Naším cílem je tisknout obtisky 
ostře a s dokonalým soutiskem jako Car-
tograf, s tloušťkou, vlastnostmi a cenou 
obtisků od Eduardu. Zatím to vypadá, že 
jsme na dobré cestě, zkušební výsledky 
jsou přinejmenším dobré. Vzorky budeme 
mít v Norimberku a také na Proseku, tak 
se můžete podívat, jak se věci vyvíjí. Když 
to půjde dobře, mohli bychom nový stroj 
zavést do procesu ve druhé polovině roku. 
Aby toho nebylo dost, někdy v létě bu-
deme stěhovat sklad. Stávající už je nám 
zase malý a jeho dispozice brání dalšímu 
rozvoji. Momentálně jsme na hranici jeho 
propustnosti, letos jsme si od září po prosi-
nec sáhli na maximum, které jsme schopni 
z těchto skladových prostor vyexpedovat. 
Kdo jste od nás na podzim nakupovali, 
máte jistě jasno o tom, jak to bylo s do-
dacími lhůtami. Naším cílem je obchodní 
oddělení přestěhovat a celkově moderni-
zovat jeho organizaci i technické vybavení. 
Slibujeme si od toho rychlejší odbavení zá-
silek, menší chybovost a celkově větší ob-
jem vyexpedovaných objednávek. Obecně 
jsme se víceméně na vrchol propustnosti 
obchodního oddělení dostali už v roce 
2016, v roce 2017 jsme zastagnovali, do-
konce s mírným poklesem tržeb, loni jsme 
se dostali opět k malému, 5% růstu, ale 
obáváme se, že bez výrazné moderniza-
ce obchodního oddělení a expedice se už  
o moc dál nedostaneme. Takže do toho 
prostě praštíme a uděláme to i za cenu, že 
někdy v létě budeme mít několikadenní vý-
padek expedice. Kdy přesně to bude, ještě 
nevím, ale o harmonogramu stěhování 
vás budeme včas informovat. S tím souvisí 
ještě jedna změna, ke které se chystáme,  

a tou bude otevření nové informační 
stránky EDUARD ONLINE. Tato stránka 
bude de facto stínovat naši facebookovou 
stránku a bude určena především těm 
modelářům, kteří nemají Facebook a další 
moderní technologie rádi a na Facebook 
nechodí, čímž jsou poněkud odříznuti od 
aktuálních informací o naší činnosti. Nová 
stránka by to měla do značné míry řešit, 
bude samozřejmě propojena se základní 
stránkou www.eduard.cz a rádi bychom ji 
viděli ve zkušebním provozu během první 
poloviny letošního roku. 

Blížíme se k závěru dnešního úvodníku, 
už vás nebudu dlouho zdržovat od toho, 
na co se všichni těšíte. Ještě účast na le-
tošních výstavách a veletrzích. Na konci 
ledna budeme v Norimberku, máme větší 
stánek, někde na rohu jedné z uliček haly 
7, číslo stánku je C57. Laděn bude letos po 
americku, jistě chápete proč. Naše dnes 
již tradiční tisková konference se koná  
v pátek 1. února ve 14:00 v sále Stockholm 
v druhém patře tiskového střediska NCC 
Ost. Jednací řečí je angličtina, ale nebojte 
se, naše jednoduchá angličtina je srozumi-
telná prakticky každému, dokonce i rodi-
lým mluvčím. Na modelářských soutěžích 
budeme letos také, jak jinak. Začneme na 
Proseku, kde můžete vidět hotového Fok-
kera D.VII OAW i kousek Mustanga, a také 
vzorek nových obtisků. Následovat bude 
Mosonmagyárovár v Maďarsku, pokud 
bude Kopřivnice, uvažujeme, že se vypra-
víme i tam. Další na řadě je ModellBrno, 
které je letos opět pořádané v naší režii ve 
spolupráci s KPM Brno, a kam možná při-
jde i Hátatitlá. V srpnu jsme v Chattanoo-
ze, pro kterou stejně jako pro Brno platí, že 
v hlavní roli na našem stánku chceme svě-

řit Mustangům, a uděláme vše proto, aby-
chom je na obě tyto akce v nějaké podobě 
měli. Po návratu se vypravíme do Plzně,  
a to už se bude mílovými kroky blížit E-day, 
opět v Lysé nad Labem, opět na svatého 
Václava a opět s Mustangem, tentokrát 
doprovozeným trojicí stavebnic věnova-
ných československému letectví. V listopa-
du nás můžete čekat v Telfordu a v Brati-
slavě, opět s atraktivní skladbou novinek  
a dalším Mustangem. Všechny tyto akce 
budou spojeny s tradičními prodejními 
akcemi typu Afterparty. Na závěr roku 
bychom měli uspořádat tradiční Novem-
berfest, ale abych byl upřímný, naprosto 
vážně uvažujeme, že tuto akci přesune-
me z konce roku na začátek roku, což by  
v tomto případě znamenalo přesun na 
jaro 2020. Je to proto, že letos bylo období 
od E-daye do Vánoc tak hektické, že nás to 
všechny tak vyšťavilo, že se z toho vzpama-
továváme ještě teď. Obávám se, že příští 
rok to bude ne že stejné, ale spíš horší, 
protože se budeme stěhovat, jak už víte,  
a to může způsobit značný tlak na naše 
podzimní operace. A na jaře máme obvyk-
le volněji, první výstavu máme vlastně až 
na konci března, takže do začátku března 
by se nám Novemberfest celkem dobře 
vešel. Novemberfest v březnu, to je docela 
cool, ne?  

Doufám, že jsem vás nepřipravil o iluze. 
Určitě jsem vás připravil o moment pře-
kvapení, zato se máte na co těšit. A to je 
za všechny peníze! Díky, že jste dočetli až 
sem! Děkuji vám za celoroční přízeň, přeji 
vám všem hodně štěstí, zdraví a pohody  
v novém roce 2019. Ať vám to staví, chlapi!

Buď kit!
Vladimír Šulc
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F6F-3 1/48

1/48,  kat. č. 8227
plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
5 markingů 
Brassin: kola

Stránka produktu 

STAVEBNICE 01/2019

48588  F6F gun bay  (fotolept)
48585  F6F undercarriage  (fotolept)
644011  F6F-3 LööK  (Brassin)

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f6f-3-1-48-1-7.html


STAVEBNICE 01/2019

Lt. Lochridge, VF-34, ostrov Nissan, 1944

Lt. Oscar Ivan Chenoweth, VF-38,  
Segi Point, ostrov New Georgia, září 1943

OTU VF-2, NAS Melbourne, Austrálie,  
říjen 1944

VF-8, USS Intrepid, léto 1943

Ens. Gordon Arthur Stanley, VF-27,  
USS Princeton (CVL-23), říjen 1944
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BFC066
F6F-3  Alexander Vraciu

1/48,  kat. č. BFC066
Kompletní stavebnice F6F-3 
(ProfiPACK kat. č. 8227)
Unikátní obtiskový arch pro  
pro dva letouny, které pilotoval  
Alexander Vraciu, stíhací eso US Navy.

BFC

POUZE PRO ČLENY BFC

Lt. Alexander Vraciu, VF-6, USS Intrepid, 
únor 1944

Lt. Alexander Vraciu, VF-16, USS Lexington, 
červen 1944

+
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1/48,  kat. č. 84151

 2 markingy
 obtisky Eduard

48765 Spitfire Mk. IXc landing flaps (fotolept)
48766 Spitfire Mk. IX surface panels (fotolept)
49097 Seatbelts RAF early STEEL (fotolept)
FE811 Seatbelts RAF early STEEL (fotolept)
FE840 Spitfire Mk. IX seatbelts STEEL (fotolept)
648098 Spitfire wheels - 5 spoke (Brassin)
648099 Spitfire exhaust stacks fishtail (Brassin)
648100 Spitfire Mk. IX cockpit (Brassin)
648108 Spitfire drop tank (Brassin)
648109 Spitfire 500lb bomb set (Brassin)

648112 Spitfire Mk. IX engine (Brassin)
648113 Spitfire Mk. IX gun bay (Brassin)
648116 Spitfire 90gal slipper tank (Brassin)
648119 Spitfire wheels - 5 spoke, smooth tire (Brassin)
648120 Spitfire - radio compartment (Brassin)
648124 Spitfire undercarriage legs BRONZE (Brassin)
648305 Spitfire Mk.IX top cowl early (Brassin)
648306 Spitfire Mk.IX top cowl late (Brassin)
644007 Spitfire Mk.IX early Löök (Brassin)

Spitfire  LF Mk.IXc

Stránka produktu 

STAVEBNICE 01/2019

KE STAVEBNICI DOPORUČUJEME:

MH763, princ Emanuel Galicin, 72. squadrona,  
letiště Ramatuelle, Francie, podzim 1944

ML135, Jerry Billing, 401. squadrona, Francie, 1. červenec 1944
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STAVEBNICE 01/2019

Fw 190D-9 & Bf 109G-14, G-14/AS   
1/48 SCALE DUAL COMBO

BODENPLATTE
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STAVEBNICE 01/2019

kat. č. 11125

Rámečky Fw 190D-9
Rámečky Bf 109G-14 / G-14/AS

plastové díly Eduard
fotoleptané díly 
krycí maska 
obtisky Eduard
8 markingů

Dual Combo, Bf 109G-14 / G-14/AS  
a Fw 190D-9 účastnících se  
operace Unternehmen  
Bodenplatte, útoku Luftwaffe na  
spojenecká letiště 1. ledna 1945

První vydání varianty Bf 109G-14/AS

Stránka produktu 
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STAVEBNICE 01/2019

Fw 190D-9, W. Nr. 210079,  
Lt. Theo Nibel, 10./JG 54,  
Varrelbusch, Německo, 1. ledna 1945

Fw 190D-9, W. Nr. 500093,  
Ogefr. Dieter Kragelöh, 3./JG 26,  
Fürstenau, Německo, 1. ledna 1945

Bf 109G-14/AS, W. Nr. 784993, 
 Uffz. Herbert Maxis, 13./JG 53,  
Stuttgart – Echterdingen, Německo, 
1. ledna 1945

Bf 109 G-14/U4, W. Nr. 512335,  
Othmar Heberling, 2./JG 77,  
Dortmund, Německo, 1. ledna 1945

Fw 190D-9, W. Nr.  210194,  
Fw. Werner Hohenberg,  
Stab I./JG 2, Merzhausen,  
Německo, 1. ledna 1945

Fw 190D-9, W. Nr. 600161,  
Gefr. Hans – Karl Götz, 7./JG 26,  
Plantlünne, Německo, 1. ledna 1945

Bf 109 G-14/AS, W. Nr. 784986,  
Ofw. Paul Schwerdtfeger, 11./JG 6,  
Bissel, Německo, 1. ledna 1945

Bf 109 G-14, W. Nr. 781183, Uffz. Werner Zetzschke,  
4./JG 4, Darmstadt – Griesheim, Německo, 1. ledna 1945
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Fw 190D-9, W. Nr.  210194,  
Fw. Werner Hohenberg,  
Stab I./JG 2, Merzhausen,  
Německo, 1. ledna 1945

Fw 190D-9, W. Nr. 600161,  
Gefr. Hans – Karl Götz, 7./JG 26,  
Plantlünne, Německo, 1. ledna 1945

Bf 109 G-14/AS, W. Nr. 784986,  
Ofw. Paul Schwerdtfeger, 11./JG 6,  
Bissel, Německo, 1. ledna 1945

Bf 109 G-14, W. Nr. 781183, Uffz. Werner Zetzschke,  
4./JG 4, Darmstadt – Griesheim, Německo, 1. ledna 1945

STAVEBNICE 01/2019

48942  Bf 109G-14  (fotolept)
48961  Bf 109G-10 MTT  1/48 (fotolept)
49093  Bf 109G seatbelts FABRIC  (fotolept)
49095  Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL 1/48 (fotolept)
49094  Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC  (fotolept)
648239  Bf 109G-6 radio compartment  (Brassin)
648240  Bf 109G-6 cockpit  (Brassin)
648247  Bf 109G exhaust stacks  (Brassin)
648265  Bf 109G external fuel tanks 1/48 (Brassin)
648309  Bf 109G undercarriage legs BRONZE (Brassin)
648310  Bf 109G control surfaces (Brassin)
648332  Bf 109F and G Pitot tubes (Brassin)
648422  Bf 109G-10 cockpit  1/48 (Brassin)
644004  Bf 109G-10 Löök 1/48 (Brassin)
EX512  Bf 109G spinner spirals  (maska)
EX608  Bf 109G-10  1/48 (maska)
EX609  Bf 109G-10 TFace  1/48 (maska)

48650  Fw 190D landing flaps (fotolept)
48651  Fw 190D-9 (fotolept)
48664  Fw 190D wooden landing flaps (fotolept)
648439  Fw 190D fuselage guns  (Brassin)

Ke stavebnici Bodenplatte doporučujeme:
Bf 109G-14, G-14/AS

Fw 190D-9

Kat. č. 644004

Kat. č. 648240

Kat. č. 648239

Kat. č. 648439
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LööK sada - Brassinová barvená přístro-
jová deska a STEEL pásy na sedačku pro 
Fw 190A-2 v měřítku 1/48. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu. Doporučená 
stavebnice: Eduard

Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

644010 
Bf 109F LööK  
1/48 Eduard

LööK sada - Brassinová barvená přístro-
jová deska a STEEL pásy na sedačku pro 
Bf 109F v měřítku 1/48. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu.  
Doporučená stavebnice: Eduard

Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

Stránka produktu 

Stránka produktu 

01/2019
644009 

Fw 190A-2 LööK   
1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-2-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html
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Brassinová sada - německý druhová-
lečný samopal MP 40 v měřítku 1/35. 
Sada obsahuje 8 samopalů, 4 mají 
sklopenou opěrku, 4 mají opěrku 
vyklopenou.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený
- maska: ne.

644011 
F6F-3 LööK   
1/48 Eduard

LööK sada - Brassinová barvená přístrojová 
deska a STEEL pásy na sedačku pro F6F-3  
v měřítku 1/48. Připraveno pro snadnou  
zástavbu do modelu.  
Doporučená stavebnice: Eduard

Sada obsahuje:
- resin: 1 součástka,
- obtisk: ne,
- lept: ano, barvený,
- maska: ne.

635008 
MP 40 machine gun 

1/35

Stránka produktu 

Stránka produktu 

BRASSIN 01/2019
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Brassinová sada - manuálně 
ovládané kulomety M2 Browning 
v měřítku 1/48. Sada obsahuje 
4 kulomety. Verze pro pozemní 
techniku.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

648442 
M2 Brownings w/handles  

1/48

Stránka produktu 

648440 
Fw 190A-8/R2 engine & fuselage guns 
1/48 Eduard

Brassinová sada - motor a trupové 
zbraně pro Fw 190A-8/R2 v měřítku 
1/48. Doporučená stavebnice: Eduard
 
Sada obsahuje:
- resin: 31 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 01/2019
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/m2-browning-s-rukojeti-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fw-190a-8-r2-motor-a-trupove-zbrane-1-48.html


Brassinová sada - americká 
kazetová munice používaná 
během války ve Vietnamu v 
měřítku 1/48. Sada obsahuje 
4 pumy.
 
Sada obsahuje:
- resin: 12 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

648443
Ki-61-I fuel tanks  
1/48 Tamiya

Brassinová sada - přídavné 
palivové nádrže se závěsníky pro 
Ki-61-I v měřítku 1/48. Připra-
veno pro snadnou zástavbu do 
modelu pouhou záměnou plasto-
vých dílů. Doporučená stavebni-
ce: Tamiya
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 součástek,
- obtisk: ne,
- lept: ano,
- maska: ano.

648444 
SUU-30B/B          

1/48

Stránka produktu 

Stránka produktu 

BRASSIN 01/2019
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/suu-30b-b-1-48.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ki-61-i-pridavne-nadrze-1-48.html


Brassinová sada - přídavné palivo-
vé nádrže se závěsníky pro Ki-61-I 
v měřítku 1/72. Připraveno pro 
snadnou zástavbu do modelu. 
Doporučená stavebnice: Tamiya
 
Sada obsahuje:
- resin: 8 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

672213 
Ki-61-I fuel tanks  

1/72 Tamiya

Stránka produktu 

648445 
R-13M missiles      
1/48

Brassinová sada - sovětské řízené 
střely z období Studené války R-13M 
v měřítku 1/48. sada obsahuje 4 střely 
s adaptéry. Vhodné pro letouny  
MiG-21, MiG-23 a další.
 
Sada obsahuje:
- resin: 32 součástek,
- obtisk: ano,
- lept: ano,
- maska: ne.

Stránka produktu 

BRASSIN 01/2019
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/ki-61-i-pridavne-nadrze-1-72.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/r-13m-rakety-1-48.html


Kolekce 7 sad pro MiG-23MF v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard/Trumpeter.

- kola podvozku,
- výstupní tryska motoru,
- šachta hlavního podvozku,
- vystřelovací sedačka,
- vstupy vzduchu k motoru,
- řízené střely R-23R s adaptéry,
- řízené střely R-23T s adaptéry.

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

SIN64853
MiG-23MF ADVANCED                 
1/48 Eduard/Trumpeter

Stránka produktu 

BRASSIN 01/2019
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-23mf-advanced-1-48.html


BRASSIN 01/2019

Kolekce 7 sad pro MiG-23ML v měřítku 1/48 pro stavebnici Eduard/
Trumpeter.

- kola podvozku,
- výstupní tryska motoru,
- šachta hlavního podvozku,
- vystřelovací sedačka,
- vstupy vzduchu k motoru,
- řízené střely R-23R s adaptéry,
- řízené střely R-23T s adaptéry.

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

SIN64854
MiG-23ML ADVANCED              
1/48 Eduard/Trumpeter

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/mig-23ml-advanced-1-48.html


Tochka (SS-21 Scarab) 
1/35 Hobby Boss

FOTOLEPTYA MASKY / LEDEN 2019

Tochka (SS-21 Scarab) exterior 1/35 Hobby Boss (36404)
Tochka (SS-21 Scarab) interior 1/35 Hobby Boss (36405)

eduard 23INFO Eduard - leden 2019

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-leden-2019/


MiG-25RBT 
1/72 ICM
MiG-25RBT 1/72 ICM (73649) 
MiG-25RBT 1/72 ICM (SS649) (Zoom) 
MiG-25RBT 1/72 ICM (CX533) (maska)

FOTOLEPTY A MASKY 01/2019
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/cvn-65-enterprise-cast-3-1-350.html?cur=2
https://www.eduard.com/store/cs/novinky-leden-2019/


FOTOLEPTY A MASKY 01/2019

B-52G   
1/72 ModelcollectB-52G bomb bay 1/72 Modelcollect (72682) 

B-52G undercarriage 1/72 Modelcollect (72683)

B-52G bomb bay  
1/72 Modelcollect (72682)

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-leden-2019/


32427 TF-104G exterior 1/32
32933 TF-104G electronic equipment 1/32
32934 TF-104G undercarriage 1/32
JX222 TF-104G 1/32
33204 TF-104G seatbelts C2 STEEL 1/32
32931 TF-104G interior w/C2 seats 1/32

32427 TF-104G exterior 1/32
32933 TF-104G electronic equipment 1/32
32934 TF-104G undercarriage 1/32
JX222 TF-104G 1/32
33205 TF-104G seatbelts MB STEEL 1/32
32932 TF-104G interior w/MB seats 1/32

48969 F-14D engines STEEL 1/48
48970 F-14D exterior 1/48
49933 F-14D 1/48
FE934 F-14D seatbelts STEEL 1/48
EX624 F-14D  1/48

BIG3394  TF-104G w/C2 seats  1/32  Italeri

BIG3395  TF-104G w/MB seats  1/32 Italeri

BIG49209  F-14D  1/48  Tamiya

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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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/tf-104g-se-sedackami-c2-1-32-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/tf-104g-se-sedackami-mb-1-32-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/f-14d-1-48-1-8.html


48975 Blenheim Mk.IF landing flaps 1/48
49935 Blenheim Mk.IF 1/48
FE936 Blenheim Mk.IF seatbelts STEEL 1/48
EX626 Blenheim Mk.IF 1/48

49937 Meteor FR.9 interior 1/48
FE938 Meteor FR.9 seatbelts STEEL 1/48
EX623 Meteor FR.9 1/48
48882 Meteor F.8 undercarriage
48883 Meteor F.8 engines
48884 Meteor F.8 landing flaps

72675 P-61C exterior 1/72
72676 P-61C airbrakes 1/72
73644 P-61C interior 1/72
CX528 P-61C 1/72

BIG49210  Blenheim Mk.IF  1/48  Airfix

BIG49211  Meteor FR.9  1/48  Airfix

BIG72142  P-61C  1/72  Hobby Boss

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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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/blenheim-mk-if-1-48-1-2.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/meteor-fr-9-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-61c-1-72-1-1.html


EX634  He 219 TFace  1/48  Tamiya
EX635  F-15C MSIP II TFace  1/48  Great Wall Hobby
EX636  MiG-21MF  TFace  1/48  Eduard
EX637  MiG-21PF  TFace  1/48  Eduard
EX638  MiG-21PFM  TFace  1/48  Eduard
EX639  B-25G  1/48  Italeri
CX533  MiG-25RBT  1/72  ICM
CX534  P-40K  1/72  Special Hobby

FOTOLEPTY A MASKY 01/2019

EDUARD MASK           IT FITS!

EX639

CX533CX533

CX533

EX639

EX639
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STAVEBNICE
84151 Spitfire LF Mk.IXc     1/48 Weekend edition 
8227 F6F-5     1/48 ProfiPACK 
11125 Bodenplatte     1/48 Limited edition 
 
FOTOLEPTY                             
53231   International Marine signal flags STEEL     1/200 
53232   Royal Navy signal flags STEEL        1/200 
36404   Tochka (SS-21 Scarab) interior        1/35   Hobby Boss
36405   Tochka (SS-21 Scarab) exterior        1/35   Hobby Boss
48981   Albacore bomb racks        1/48   Trumpeter
48982   B-25G exterior        1/48   Italeri
48983   MiG-23MF F.O.D. for Brassin set        1/48   Eduard
48984   MiG-23ML F.O.D. for Brassin set        1/48   Eduard
49947   He 219        1/48   Tamiya
49949   F-15C MSIP II interior        1/48   Great Wall Hobby
49955   B-25G interior        1/48   Italeri
72681   P-40K landing flaps        1/72   Special Hobby
72682   B-52G bomb bay        1/72   Modelcollect
72683   B-52G undercarriage        1/72   Modelcollect
73648   P-40K        1/72   Special Hobby
73649   MiG-25RBT        1/72   ICM 
ZOOMY  
FE947   He 219        1/48   Tamiya
FE948   He 219 seatbelts STEEL        1/48   Tamiya
FE949   F-15C MSIP II        1/48   Great Wall Hobby
FE950   F-15C MSIP II seatbelts STEEL        1/48   Great Wall Hobby
FE951   F6F-3 seatbelts STEEL        1/48   Eduard
FE952   MiG-21MF seatbelts STEEL        1/48   Eduard
FE953   MiG-21PF seatbelts STEEL        1/48   Eduard
FE954   MiG-21PFM seatbelts STEEL        1/48   Eduard
FE955   B-25G        1/48   Italeri
FE956   B-25G seatbelts STEEL        1/48   Italeri
SS648   P-40K        1/72   Special Hobby
SS649   MiG-25RBT        1/72   ICM

 MASKY 
EX634   He 219 TFace       1/48   Tamiya
EX635   F-15C MSIP II TFace       1/48   Great Wall Hobby
EX636   MiG-21MF  TFace       1/48   Eduard
EX637   MiG-21PF  TFace       1/48   Eduard
EX638   MiG-21PFM  TFace       1/48   Eduard
EX639   B-25G       1/48   Italeri
CX533   MiG-25RBT       1/72   ICM
CX534   P-40K       1/72   Special Hobby
 
BIGED
BIG3394   TF-104G w/C2 seats       1/32   Italeri
BIG3395   TF-104G w/MB seats       1/32  Italeri
BIG49209   F-14D       1/48   Tamiya
BIG49210   Blenheim Mk.IF       1/48   Airfix
BIG49211   Meteor FR.9       1/48   Airfix
BIG72142   P-61C       1/72   Hobby Boss

BRASSIN
635008   MP 40 machine gun       1/35 
644009   Fw 190A-2 LööK       1/48   Eduard
644010   Bf 109F LööK       1/48   Eduard
644011   F6F-3 LööK       1/48   Eduard
648440   Fw 190A-8/R2 engine & fuselage guns     1/48   Eduard
648442   M2 Brownings w/handles       1/48 
648443   Ki-61-I fuel tanks       1/48   Tamiya
648444   SUU-30B/B       1/48
648445   R-13M missiles       1/48   Eduard
672213   Ki-61-I fuel tanks       1/72   Tamiya 
BIGSIN
SIN64853   MiG-23MF ADVANCED      1/48   Eduard
SIN64854   MiG-23ML ADVANCED      1/48  Eduard

Leden 2019

Seznam novinek 

EDUARD MASK           IT FITS!

https://www.eduard.com/store/cs/novinky-leden-2019/


POSTAVENO

postavil Matthias Becker, JET&PROPCamo D
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POSTAVENO
MiG-23MF, 1. letka, 1. stíhací letecký pluk, České Budějovice,

Česká a Slovenská federativní republika, 1992

#48965 MiG-23MF upgrade set 1/48 (fotolept)
#648089 MiG-23 M/MF wheels 1/48 (Brassin) 
#648104 MiG-23 M/MF exhaust nozzle 1/48 (Brassin)
#648105 MiG-23 M/MF main wheel bay 1/48 (Brassin)
#648434 MiG-23MF engine air intakes 1/48 (Brassin) 

Použité doplňky:
Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fotolepty/fotoleptana-sada/letadla/1-48/mig-23mf-doplnkova-sada-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mig-23-m-mf-vystupni-tryska-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mig-23mf-vstupy-vzduchu-k-motoru-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mig-23-m-mf-kola-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/mig-23-m-mf-hlavni-podvozkova-sachta-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil James Cann

Použity barvy 
Mission Models paint

Camo C

Bf 109G-10  1/48
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 W. Nr. 130297, Fw. Horst Petzschler, 10./ JG 51, Bulltofta, Švédsko, květen 1945

POSTAVENO

82119
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/bf-109g-10-mtt-regensburg-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

TEMPEST Mk.V
1/48

Series 1

postavil Tomáš TörökCamo D
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POSTAVENO

JN751, Wg Cdr Roland P. Beamont, 150. Wing, Newchurch, Velká Británie, červen 1944
V květnu 1944 byl 150. Wing uznán operačním, Tempesty byla vyzbrojena pouze 3. a 486. squadrona, zatímco 56. 
squadrona si na nové Tempesty musela počkat do června 1944 a dočasně používala Spitfiry Mk.IX.  Úkolem Tempestů 
150. Wingu byly v době invaze útoky na pozemní síly nepřítele, od poloviny června přibyla ochrana jihu Anglie proti 
střelám V-1. Na konci září 1944 se celá jednotka pod Beamontovým vedením přesunula na území osvobozené Evropy. 
Dne 12. října dostal Beamontův stroj zasažen flakem do chladiče, pilot musel přistát na nepřátelském území a zbytek 
války strávil v zajetí. Během 2. světové války dosáhl devíti sestřelů a byl vyznamenán DFC & Bar a DSO & Bar. Po válce 
Beamont pracoval jako zkušební pilot a létal mimo jiné na strojích Meteor, Vampire, Canbera, Lightning a TSR-2. V srpnu 
1979 odešel do důchodu. Zemřel 19. listopadu 2001.
Kamufláž Beamontova stroje byla v předvečer invaze do Evropy doplněna o výrazný marking v podobě bílých a černých 
pruhů o šíři 18 palců na zadní části trupu a křídle. 

82121
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/letadla/1-48/tempest-mk-v-serie-1-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

postavil Petr Zatřepálek

648418 exhaust stacks (Brassin)

648420 wheels early (Brassin)

648419 gun bays (Brassin)

Camo A

Stránka produktu 

Stránka produktu 

Stránka produktu 

TEMPEST Mk.V
1/48

Series 1
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/tempest-mk-v-vyfuky-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/tempest-mk-v-kola-rana-verze-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/tempest-mk-v-zbranove-sachty-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

JN766, 486. (RNZAF) squadrona, základna RAF Castle Camp, Velká Británie, duben 1944
486. squadrona byla založena 7. března 1942 na základně Kirton in Lindsey, její personál tvořili převážně Novozélanďané. 
Zpočátku je vyzbrojena letouny Hurricane, ale již od července 1942 používala stroje Hawker Typhoon. Z tohoto důvodu byla 
vybrána jako první jednotka určená k přezbrojení na Tempesty Mk.V. Nové stroje dostávala v lednu a v únoru 1944. Stala se 
součástí nově vznikajícího 150. Wingu vyzbrojeného Tempesty a plně operační byla uznána v dubnu 1944.
Kamufláž nových Tempestů byla tvořena barvami tzv. Day Fighter Scheme, horní a boční plochy byly nastříkány barvami 
Dark Green a Ocean Grey, spodní plochy barvou Medium Sea Grey.  V tomto období byly spodní plochy křídla Typhoonů 
a Tempestů kvůli lepší identifikaci vlastních strojů doplněny o výrazný marking, tvořený černými a bílými pruhy. Předepsaná 
šířka bílých pruhů činila 24 palců, u černých pak 12 palců.

82121
Stránka produktu 

48977 landing flaps (fotolept)
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/letadla/1-48/tempest-mk-v-serie-1-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/fotolepty/fotoleptana-sada/letadla/1-48/tempest-mk-v-vztlakove-klapky-1-48.html?lang=2


Tempest Mk.V Löök

Tempest Mk.V cockpit

1/48 Eduard

1/48 Eduard

POSTAVENO

644006

648416

Stránka produktu 

Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/tempest-mk-v-l%C3%B6%C3%B6k-1-48.html?lang=2
https://www.eduard.com/store/cs/eduard/brassin/letadla/1-48/tempest-mk-v-kokpit-1-48.html?lang=2


POSTAVENO

SE.5a Night Fighter 1/48
C1805, Lt. W. R. Oulton, 143. (Home Defence) squadrona, Detling, Velká Británie, květen 1918  

Pro časopis Scale Aviation Modeller postavil Guy Goodwin.

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 přezbrojena na SE.5a a přemístěna do Detlingu.  
V noci z 19. na 20. května se účastnila útoku proti prvnímu náletu německých  
bombardovacích strojů Gotha na Londýn. 
„Noční stíhací“ SE.5a byly na horních a bočních plochách kamuflovány speciálním  
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.   

postavil Guy GoodwinCamo B

82133
Stránka produktu 
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https://www.eduard.com/store/cs/eduard/plastikove-modely/profipack/letadla/1-48/se-5a-night-fighter-1-48.html?lang=2


BIG2403  Mosquito FB Mk.VI  1/24  Airfix
BIG49212  Tempest Mk.V  1/48  Eduard
BIG49213  F-101B  1/48  Kitty Hawk
BIG49214  RF-101C  1/48  Kitty Hawk
BIG72143  Victor K.2  1/72  Airfix
BIG72144  B-52G PART I.  1/72  Modelcollect

634011  P-40N LööK  1/32  Eduard/Hasegawa
635009  M16 rifle Vietnam War  1/35 
635010  AK 47 assault rifle  1/35 
644012  F6F-5 LööK  1/48  Eduard
648446  Tempest Mk.V undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard
648447  B43-0 Nuclear Weapon w/ SC43-4/-7 tail assembly  1/48 
648448  B43-1 Nuclear Weapon w/ SC43-4/-7 tail assembly  1/48 
648449  AN/AVQ-26 PAVE Tack pod for F-4  1/48 
648450  RP-3 60lb rockets for Tempest Mk.V  1/48  Eduard
648455  Spitfire Mk.I wheels  1/48  Tamiya
648456  Spitfire Mk.I exhaust stacks  1/48  Tamiya

SIN64855  Tempest Mk.V w/ early wheels ESSENTIAL  1/48  Eduard
SIN64856  Tempest Mk.V w/ late wheels ESSENTIAL  1/48  Eduard

ON APPROACH
CO BUDE PŘÍŠTĚ....

BIGED (únor) 

BRASSIN  (únor)

BRASSIN  (únor) 

ÚNOR 2019

BIG49213
BIG49214

BIG72144

634011  P-40N LööK  1/32  Eduard/Hasegawa 644012  F6F-5 LööK  1/48  Eduard
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ON APPROACH ÚNOR 2019

635009  M16 rifle Vietnam War  1/35

648446  Tempest Mk.V undercarriage legs BRONZE  1/48  Eduard

635010  AK 47 assault rifle  1/35

BRASSIN
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ON APPROACH ÚNOR 2019

648447  B43-0 Nuclear Weapon w/ SC43-4/-7 tail assembly  1/48

648448  B43-1 Nuclear Weapon w/ SC43-4/-7 tail assembly  1/48

BRASSIN
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ON APPROACH ÚNOR 2019

648449  AN/AVQ-26 PAVE Tack pod for F-4  1/48

648450  RP-3 60lb rockets for Tempest Mk.V  1/48  Eduard

BRASSIN
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648455  Spitfire Mk.I wheels  1/48  Tamiya

ON APPROACH ÚNOR 2019

648456  Spitfire Mk.I exhaust stacks  1/48  Tamiya

BRASSIN
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Kolekce 4 sad pro Tempest Mk.V s ranou verzí kol podvozku  
v měřítku 1/48, ESSENTIAL pro stavebnici Eduard.

- kola podvozku raná,
- kokpit,
- výfuky,
- leptané vztlakové klapky.

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

ON APPROACH ÚNOR 2019

SIN64855  Tempest Mk.V w/ early wheels ESSENTIAL  1/48  Eduard

BIGSIN
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ON APPROACH

SIN64856  Tempest Mk.V w/ late wheels ESSENTIAL  1/48  Eduard

Kolekce 4 sad pro Tempest Mk.V s pozdní verzí kol podvozku  
v měřítku 1/48, ESSENTIAL pro stavebnici Eduard.

- kola podvozku pozdní,
- kokpit,
- výfuky,
- leptané vztlakové klapky.

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

ÚNOR 2019
BIGSIN
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FOTOLETPY
53233   Aircraft Carrier figures USN present 3D   1/350 
53234   German WWII ensign flags STEEL   1/350 
53235   German WWII ensign flags STEEL   1/700 
32935   I-16 Type 29   1/32   ICM
32936   Spitfire Mk.II interior   1/32   Revell
36406  Jagdpanther G1   1/35   Meng
48985   He 111H-16 exterior   1/48   ICM
48986   Rafale C exterior   1/48   Revell
48987   Spitfire Mk.I landing flaps   1/48   Tamiya
49957   AH-1Z interior   1/48   Kitty Hawk
49958   Rafale C interior   1/48   Revell
49960   Spitfire Mk.I   1/48   Tamiya
49962   He 111H-16 nose interior   1/48   ICM
49963   He 111H-16 radio compartment   1/48   ICM
73650   F-14A   1/72   Fine Molds

ZOOMY
33206   Spitfire Mk.II interior   1/32   Revell
33207   Spitfire Mk.II seatbelts STEEL   1/32   Revell
33208   I-16 Type 29   1/32   ICM
33209   I-16 Type 29 seatbelts STEEL   1/32 ICM
FE958   Rafale C   1/48   Revell
FE959   Rafale C seatbelts STEEL   1/48   Revell
FE960   Spitfire Mk.I   1/48   Tamiya
FE961   Spitfire Mk.I seatbelts STEEL   1/48   Tamiya
FE962   He 111H-16   1/48   ICM
FE963   He 111H-16 seatbelts STEEL   1/48   ICM
SS650   F-14A   1/72   Fine Molds
SS651   Spitfire Mk.IX radiator grilles   1/72   ICM

MASKY
JX224   I-16 Type 29   1/32   ICM
EX640   He 111H-16  1/48   ICM
EX641   Rafale C   1/48   Revell
EX642   Rafale C TFace   1/48   Revell
EX643   Spitfire Mk.I   1/48   Tamiya
EX644   Spitfire Mk.I TFace   1/48   Tamiya

ON APPROACH ÚNOR 2019
FOTOLEPTY a MASKY 
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ON APPROACH ÚNOR 2019
STAVEBNICE

F6F-5
Kat. č. 7450
1/72

BuNo. 42158, Lt. Cornelius Nicholas Nooy,  
VF-31, USS Cabot, září 1944

VF-83, USS Essex, březen 1945



ON APPROACH ÚNOR 2019
STAVEBNICE

Tempest Mk.V series 2
Kat. č. 82122
1/48

JN803, No. 486 (RNZAF) Squadron, No. 122 Wing, 
B.80 Volkel, the Netherlands, October 1944

NV994, No. 3 Squadron, No. 122 Wing,  
B.152 Fassberg, Germany, June 1945.

NV708, W/Cdr. John Chester Button DSO, DFC,  
CO of No. 123 Wing, RAF Station Wunstorf, Germany, 
1946/ 47

NV994, No. 3 Squadron, No. 122 Wing,  
B. 112 Hopsten, Gerrmany, April 1945

JN862, No. 3 Squadron, No. 150 Wing,  
RAF Newchurch, Great Britain, June 1944

EJ865, No. 80 Squadron, No. 123 Wing, RAF Station 
Wunstorf, Germany, October 1947
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ÚNOR 2019
STAVEBNICE

ON APPROACH

Mirage IIIC
Kat. č. 8103
1/48

Mirage IIIC, č. 92, EC 2/10 Seine, 
 Armée de l´ Air, BA 120 Cazaux,  
Francie, duben 1976

Mirage IIICZ, č. 800, 2. squadrona SAAF,  
základna Waterkloof,  
Jihoafrická republika, 1982

Mirage IIIC č. 259 (ex 59), 101. tajeset,  
základna Hatzor, Izrael, 1971

Mirage IIIC, č. 31, EC 2/10 Seine, 
 Armée de l´ Air, BA 110 Creil, Francie, květen 1978

Mirage IIIC, č. 87, EC 3/10 Vexin, Détachement  
Air 188, Armée de l´ Air, Džibuti, říjen 1984
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Mirage IIIC č. 259 (ex 59), 101. tajeset,  
základna Hatzor, Izrael, 1971

Mirage IIIC, č. 31, EC 2/10 Seine, 
 Armée de l´ Air, BA 110 Creil, Francie, květen 1978

Mirage IIIC, č. 87, EC 3/10 Vexin, Détachement  
Air 188, Armée de l´ Air, Džibuti, říjen 1984
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https://www.eduard.com/store/cs/Gunze/

