
INFORMAČNÍ LISTY   129
PROSINEC                                                        2012/7   OBSAH ČÍSLA:

Vychází 6 x ročně, pro členy SAM 95 zdarma   ÚVODEM
PODĚKOVÁNÍ
JUBILANTI
VÝROČNÍ SNĚM KLUBU SAM 95 BOHEMIA
JEDNA, DVA, DESET
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU
MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ V NERATOVICÍCH
INZERCE
A FINE FLYER, HEAVE-HO

Prezident: Vladimír KOSTEČKA

Pokladník: Vladimír HORÁK

Sportovní referent: Jan TÝC

Redakce IL: Petr VALTERA

Člen výboru: Ing. Jaroslav DRNEC 
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ÚVODEM

Ani jsem se nenadál a je tu konec roku. Tak ten čas letí! Mám 
pocit, že čím dál rychleji. Jako obvykle s koncem roku přichází 
bilancování toho uplynulého a plánování toho budoucího. 

Tak nejdřív ten uplynulý. Informační listy se myslím povedly, 
nové  internetové  stránky  jsou  taky  na  světě,  má  soutěžní 
sezóna  s  historiky  moc  ne,  spíš  to  bylo  takové  okukování.
U  ostatních  kategorií,   které  se  snažím  létat  se  to  vcelku 
vydařilo. Taky se mi podařilo pár z Vás potkat a poznat. A díky 
historikům  se  mi  taky  trošku  rozrostlo  množství  různých 
plánků a podkladů, které mám k dispozici. 

A co příští  rok?  Nechci dělat  nějaká radikální  přecevzetí,  to 
stejně obvykle stejně nefunguje.  Však to jistě znáte! Ale rád 
bych pokračoval v práci na IL, udržel a zvýšil jejich kvalitu a 
úroveň. Dále budu průběžně pracovat na nových internetových 
stránkách, aby přinášeli rychlé a aktuální informace. Dále bych 
chtěl v nové sezóně, vyletět s modely, které už čekají na novou 
sezónu. A hlavně si to užít! S historiky samozřejmě! 

Dnešní  číslo  IL je  posledním číslem tohoto  roku.  Dnes  zde 
najdete  informace  z  konaného  výročního  sněmu klubu,  dále 
článek od Jana Týce o optimální vrtuli pro motor MP 0,6 ccm 
Classic. Abych nezapomněl, také plánky historických modelů. 
Ty jsou dnes přeci jen „oddechové“ od těch všech soutěžních 
kategorií.  Můžete  je  například  postavit  vnukovi  či  vnučce,
či klukovi ze sousedství. Třeba z nich budou nový modeláři,
co půjdou za námi …                                                 Petr Valtera 

Dovolte mi, 

abych Vám jménem vedení klubu SAM 95 
Bohemia popřál vše nejlepší do nového roku 
2013. 

Hodně osobních, ale i modelářských úspěchů a 
hlavně pevné zdraví! 

A jak to bude v roce 2013 vypadat, vidíte na 
obrázku, tedy aspoň u mne.

Petr Valtera

PODĚKOVÁNÍ

Jménem  vedení  klubu  bych  rád  poděkoval  paní  Balejové
za  příspěvek  klubu  ve  výši  2  000,-  Kč,  který  se  rozhodla 
věnovat z  finančních prostředků utržených z prodeje modelů
a  příslušenství  z  dílny  Jirky  Baleje.  Peníze  byly  předány 
pokladníkovi a budou použity ve prospěch klubu. Děkujeme.

SAM 95 Bohemia

JUBILANTI

Významná životní jubilea oslavili tito členové našeho klubu:

Jaroslav VRABEC – 75 let

Čestmír VANĚK – 80 let

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a pevné 
zdraví.
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VÝROČNÍ SNĚM KLUBU

se  uskutečnil  24.  listopadu  2012  ve  Středisku  volného  času 
Labyrint v Kladně. Program byl daný a tak se mohlo pár minut 
po  deváté  hodině  zahájit.  Úvodní  slovo  obstaral  prezident 
klubu Vladimír Kostečka, který také přednesl krátkou Zprávu
o  činnosti  klubu  za  uplynulý 
rok.  Ve  zprávě  zhodnotil 
uplynulý  rok,  připomenul 
konané akce a úspěchy klubu. 
Také  jsme  vzpomněli  na  ty, 
kteří v letošním roce odešli do 
modelářského nebe a už s námi 
nevyletí.

Po  úvodním  vystoupení 
předsedy  klubu  následovala 
informace  o  stavu  klubové 
podklady,  kterou  přednesl 
pokladník  Vláďa  Horák.  Stav 
klubové  pokladny  je  kladný
a  disponuje  rezervou.  V 
průběhu roku byly z pokladny 
hrazeny  výdaje  za  běžné 
činnosti klubu a dále poplatky 
spojené s výrobou a distribucí 
Informačních  listů.  Členské 
příspěvky  zůstávají  pro  rok 
2013 stejné,  tedy 200 Kč pro 
ty,  co  chtějí  dostávat 
Informační  Listy  v  tištěné 
podobě  a  50  Kč  pro  ty,  co 
chtějí  IL  dostávat 
elektronickou formou.

V  průběhu  roku  se  ozvalo 
několik nespokojených hlasů s 
fungováním vedení  klubu. Dohodli  jsme se tedy,  že zvolíme 
nový výbor a ten bude mít mandát na dobu tří let. Petr Valtera 
připravil  hlasovací  lístky,  které  každý  vyplnil  a  odevzdal 
volební komisi ve složení Šafář, Mrhal a Týc. Volební komise
v průběhu další části sněmu sečetla hlasy a seznámila přítomné 
s výsledkem. Přestože se jednalo o tajnou volbu, zůstal výbor 
téměř  ve  stejném složení  jako doposud.  Ke změně došlo na 
postu  sportovního  referenta,  kdy  sice  Fanda  Brož  získal 
dostatečný počet hlasů, ale místa se vzdal. Podle počtu hlasů se 
tedy sportovním referentem stal Jan Týc.

Pro následující období je tedy složení výboru klubu následující:

Předseda klubu: Vladimír Kostečka

Pokladník: Vladimír Horák

Sportovní referent: Jan Týc

Člen  výboru:  Ing.  Jaroslav  Drnec,  Jaroslav  Macháček,  
  Petr  Svoboda 

Redaktor Informačních listů: Petr Valtera

Rozšíření  výboru  klubu  o  dva  nové  členy  si  vyžádala 
skutečnost, že se v rámci klubu bude dělat přejímka modelů. 
Cílem této přejímky je kontrola dodržování základního pravidla 
klubu,  které  hovoří  o  tom,  že  všechny  soutěžní  kategorie 
mohou  létat  s  modely  vzniklými  do  konce  roku  1960.  Na 
základě  přejímky bude vystavena modelu  Identifikační  karta 
(ID  průkaz)  a  modelu  bude  přiděleno  číslo  (samolepka). 
Samolepky  pro  klub  zajistil  Jirka  Hvězda  z  neratovického 
klubu.  Každý model  dostane  tři  kusy,  tedy na  obě  poloviny 

křídla a na trup. Samolepky budou očíslované a bude vedena 
jejich evidence. O přejímku se budou starat zejména Jan Týc, 
Ing.  Jaroslav  Drnec  a  Jarda  Macháček.  Jarda  Drnec,  bude
v klubovém výboru zastupovat hlavně volné modely, přestože 
mohu už teď prozradit,  že Jarda chystá velký nástup do RC 
kategorií.  Přejímky  modelů  a  vystavování  ID  průkazů

se nebude realizovat jen 
na  soutěžích,  ale 
přejímku  bude  možné 
provádět  i  na  tréninku 
nebo  i  v  soukromí. 
Každopádně  během 
roku 2013 by měly mít 
všechny  modely,  které 
budou  létat  na  našich 
soutěžích vystavený ID 
průkaz.  ID  průkaz
a  podrobnější  pokyny 
naleznete  na  nových 
www stránkách klubu.

V  průběhu  konání 
sněmu jsme si  povídali 
o  tom,  že  příští  rok 
2013 bude pro náš klub 
tak  trochu  jiný,  než  ty 
minulé.  Klub  bude 
slavit 20 let. Je to velká 
výzva a musíme na tom 
zapracovat  všichni. 
Probrali jsme také plán 
akcí  na  příští  rok.  Jen 
pro  připomenutí,  již
v  lednu  se  koná
v kladenské hale BIOS 
výstava,  kterou  pořádá 

náš člen a šéf kladenského LMK 215 Míla Modr, ve spolupráci 
s modeláři okresu Kladno.

Bouřlivá byla diskuse ke změnám pravidel, která by měla platit 
od roku 2013 až do roku 2015. Přesto, že se jednalo někdy jen 
o kosmetické úpravy, museli jsme několikrát hlasovat a některé 
změny prošli opravdu jen většinou jednoho hlasu. Diskutovali 
jsme  připomínky,  které  vznesli  účastníci  sněmu  na  místě,
ale  i  několik  připomínek,  které  jste  poslali  na  moji  adresu. 
Zajímavá  debata  se  rozpoutala  ohledně  časového  omezení 
vzniku  modelů,  se  kterými  létáme.  Padl  návrh  na  posunutí 
hranice  doby  vzniku  modelu,  resp.  jejího  postupného 
posunování každoročně o rok. Tím by se postupně rozšiřovalo 
množství modelů, které je možno stavět a létat s nimi. Velmi 
těsnou většinou při hlasování zůstalo vše při starém, tj. létáme 
a  stavíme modely vzniklé  do  konce  roku  1960.  A tak  tento 
návrh neprošel.

Nová  pravidla  pro  RC  modely byla  všem  členům 
rozeslána  a  jsou  i  ke  stažení  na  nových  stránkách  klubu. 
Pravidla pro volné modely jsou prakticky beze změny.

Během diskuse se také na místě přihlásil nový člen, Josef Fill, 
který se přistěhoval do Prahy ze Slovenska. Dále se písemně 
přihlásilo  do  našeho  klubu  šest  dalších  členů  z  Hořic
a  Lanškrouna.  To  je  velice  radostné  konstatování,  neboť  se 
naše  členská  základna  rozrůstá.  Díky tomu přibývají  i  nová 
místa, kde bude možno soutěžit a která jsou v dosahu.

Také  jsme  mluvili  o  ME  2013,  které  bude  příští  rok
v Maďarsku. Je na každém z Vás, jestli tam pojedete nebo ne. 

129.

Fotografii svého modelu poslal do redakce IL Ing. František Pavlíček

http://www.sam95.cz/rc-modely/
http://www.sam95.cz/volne-modely/
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Já osobně zůstávám doma. Letos na Slovensku byla oficiální 
řečí  vedle  angličtiny,  slovenština  a  já  jsem  si  myslel,
že s domluvou nebudou problémy.  Bohužel  byly.  Jak by asi 
naše domlouvání vypadalo v Maďarsku, kde bude maďarština.

Závěrem  nás  Petr  Valtera  informoval  o  dění  kolem 
Informačních listů a také nám sdělil, že se pracuje na nových 
www  stránkách.  Doufám,  že  mu  s  tím  maximální  měrou 
pomůžete.

Na sněmu bylo přítomno 22 členů,  pět  se jich omluvilo pro 
nemoc nebo pro pracovní zaneprázdnění.

Co říci závěrem? Měl bych poděkovat za důvěru, za všechny, 
kteří  byli  zvoleni  do  nového  výboru  a  slíbit,  že  se  budeme 
snažit, aby se naše činnost pořád vylepšovala a aby i Vy všichni 
jste byli spokojeni s tím, že jste členy SAM 95 Bohemia. Úplně 
na konec mi dovolte Vám všem i Vašim rodinám popřát klidné 
Vánoční svátky, plné pohody a dárků a do Nového roku hodně 
zdraví, štěstí, osobních i sportovních úspěchů.

Vladimír Kostečka

JEDEN, DVA, DESET

Tento článek je více či méně určen těm, kteří z nějakého důvodu 
nebyli  přítomni  na  sněmu  klubu.  Všichni  přítomni  byly 
informováni na sněmu. 

V roce 2010 při prohlížení výkresové dokumentace, mi „padl do 
oka“  soutěžní  motorový  model  Super  Phoenix,  autorem  byl 
Frank Ehling , rok vzniku 1949, USA. S tímto „historikem“ jsem 
létal  na  soutěžích  SAMu v  Čechách  a  na  Moravě  a  toto  éro 
celkem  desetkrát  vyhrálo  v  kategorii  „Classic“,  to  je  také 
vysvětlení k tomu nadpisu. To éro je fakt SUPER! Žádné, byť 
sebelepší  éro,  však  nedosáhne  na  vrchol  bez  dobře  sladěné 
pohonné jednotky, tj. motor a vrtule. 

Předpokládejme,  že  zaběhnutý  a  dobře  seřízený  motor  máme 
všichni, jinak to asi bude s vrtulí. Dobrá vrtule, z toho většího 
množství, co jsem zkoušel, byla žlutá „kavanka“ v rozměru 8+6˝ 
(1˝ = 25.42 mm),  ale  těch opravdu špičkových výsledků bylo 
dosaženo až s vrtulí 8+8˝. 

Jenže sehnat tento rozměr nebylo tak jednoduché ! Objevil jsem 
ji  až  při  hledání  u  světového  modelářského  velkoprodejce,
fy.  HobbyKing.  Vrtuli  najdete  pod obj.  číslem  SKU:  OR001-
00108D, výrobcem je J.X.F. Pro montáž na motor MPJ 0,6 ccm 
Classic  se  ovšem  musí  upravit  vrtulová  hlava  a  vytočit  na 
soustruhu středící váleček (viz. přiložené fotografie). 

Kdo má možnost práce na soustruhu a tuto kategorii létá, tak mu 
to  vřele  doporučuji.  Případným zájemcům o  tuto  vrtuli  mohu 
poskytnout několik takto upravených kompletů.

Jan Týc, SAM 95, pilot No. 32

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU

Jak  jste  již  někteří  z  Vás  určitě  zaznamenali,  jsou  tu  nové 
internetové  stránky  klubu.  Po  rozmýšlení,  zda  se  pustit
do  obnovy  starého  webu,  či  vytvořit  nový,  padlo  rozhodnutí
jít  úplně  novou  cestou.  Tedy  zaregistrovat  a  zaplatit  vlastní 
doménu  a  webhosting.  Shodou  okolností  jsem  byl  na  sněmu 
nasměrován na pana Laburdu. Ten nejenom dotáhl  technickou 
stránku, ale umožnil hostovat naši doménu u něj.

Nové  internetové  stránky naleznete  na  adrese  www.sam95.cz. 
Aktuálně jsou stránky ještě stále ve výstavbě a zbývá doplnit pár 
informací,  ale  již  teď  tam  určitě  naleznete  něco  zajímavého.
K úpravě a správě stránek je využíván WordPress.

Samozřejmě je tu možnost pro všechny členy klubu umístit na 
stránku  Vaše  články,  aktuální  informace  z  Vaší  dílny,  názory
a postřehy, včetně fotografií. Dále výsledkové listiny a reportáže 
ze soutěží. Výhodou je samozřejmě rychlost s jakou je možné 
Vaše příspěvky umístit  na web. Stačí se jen ozvat do redakce. 
Hlavu s  úpravou či  jazykovými  korekcemi si  lámat  nemusíte, 
prostě pište, pište, pište …

Petr Valtera

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ V NERATOVICÍCH

Náš člen Jiří Hvězda zaslal do redakce IL odkaz na modelářské 
letiště  v  Neratovicích  a  zároveň  si  Vás  dovoluje  pozvat
na všechny plánované akce v roce 2013. 

GPS souřadnice 50°15´58.147´´N 14°29´22.379´´E

Přehled všech akcí a soutěží naleznete v Kalendáři soutěží na rok 
2013 na nových internetových stránkách www.sam95.cz

129.

http://www.sam95.cz/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9880__JXF_8x8_203_x_203mm_Poly_Composite_propeller_2pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9880__JXF_8x8_203_x_203mm_Poly_Composite_propeller_2pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/
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SOUTĚŽE LEDEN-BŘEZEN 2013

690 - 2.3.2013 

PI  liga  1.  kolo   Memoriál  M.  Vydry  a  Z.  Rychnovského, 
Panenský Týnec, LMK Praha 4, Antonín Tvarůžka, Severní VII 
512/3, 141 00 Praha 4 603 180 822, a.tvaruzka@volny.cz 
691 - 16.3.2013 
HIA,  HIB,  HIC,  letiště  Slaný,  MK  Slaný,  Jaroslav  Hammer, 
Pražská 1415, 274 01 Slaný, 737 941 624 
692 – 17.3.2013
Hist.  volné  A,  B,  C,  Terezín,  LMK  Terezín,  Josef  Kubeš,
Dr.  Steinera  22,  272  01  Kladno  737  164  138, 
j.kubes@centrum.cz 
693 – 23.3.2013
PI  liga  2.  kolo   Memoriál  M.  Vydry  a  Z.  Rychnovského, 
Panenský Týnec, LMK Praha 4, Antonín Tvarůžka, Severní VII 
512/3, 141 00 Praha 4 603 180 822, a.tvaruzka@volny.cz 
697 – 31.3.2013
HIA, HIB, HIC, Terezínská liga 2, LMK Terezín, Josef  Kubeš, 
Dr.  Steinera  22,  272  01  Kladno  737  164  138, 
j.kubes@centrum.cz
698 – 6.4.2013
PI  liga  3.  kolo   Memoriál  M.  Vydry  a  Z.  Rychnovského, 
Panenský Týnec, LMK Praha 4, Antonín Tvarůžka, Severní VII 
512/3, 141 00 Praha 4 603 180 822, a.tvaruzka@volny.cz 

INZERCE

Koupím chybějící ročníky Modeláře 1950 – 1960. Nabídněte!

Ing. Jaroslav Drnec
Kladenská 146, 252 18 Úhonice
mobil 724 115 073
email: JaroslavDrnec@seznam.cz

Koupím plánek modelu Miss A od pana Čížka nebo jeho kopii.

Josef Bezemek
Čtveřín 98,463 45 Pěnčín u Liberce

Firma STAR Models, Jiří Hvězda, Vavřineč nabízí vyřezané 
CNC díly:

• Bukanýr rozpětí 2 500mm, Texaco; 
• Bukanýr rozpětí cca.1 600mm, CRC Open; 
• Bukanýr rozpětí cca. 1 200mm, 1/2 Texaco, Atom,CRC 

Clasic; 
• Asteroid rozpětí cca. 1 300mm, 600, 400, CRC Clasic, 

1/2 Texaco; 
• Asteroid rozpětí cca. 2 600mm, CRC Open; 
• Orlík větroň Čížek; 
• Můra; 
• Meteor; 
• Kerswap originál 120% 150%. 

Bližší  info  žádejte  na  emailu:  rezivo@star-interier.cz  nebo  na 
telefonu 603 877 704.

A FINE FLYER, HEAVE-HO 

Dnešní  modely  patří  k  těm  začátečnickým,  rozhodně  nepatří
k  těm  soutěžním.  Nicméně  to  neznamená,  že  nepatří
k historikům. Patří a řekl bych, že možná s nimi začínala spousta 
modelářů, kteří potom postavili spoustu jiných modelů.

A Fine  Flyer,  jednoduchý  balzový  gumáček.  Publikován  byl
v roce 1935 v Model Airplane News. Autorem modelu je Raleigh 
T. Daniel. Konstrukčně a zhruba i velikostně se podobá mnohem 
známějšímu modelu Cloud Tramp, který je ovšem z roku 1954. 
Je tedy o 19 let mladší. Tipnul bych si, že autor Cloud Trampa 
určitě  model   znal.  Rozměry  a  jednotlivé  míry  jsou  zřetelné
z  plánku.  Jen  připomínám,  že  míry  jsou  v  palcích.  Vrtuli  je 
možné  nahradit  plastovou  o  podobném  průměru  nebo  udělat 
balzovou. 

Heave-Ho  je  jednoduché  házedlo.  Autorem  je  Pete  Bowers, 
model byl publikován Air Trails v roce 1943. Jak napsal  jeho 
autor je to „lovec termiky de luxe“. Tomu bych i věřil, z vlastní 
zkušenosti. Použitým materiálem je balza nebo je možné použít i 
tvrdé  dřevo,  např.  z  bedýnek  od  ovoce.  Jednotlivé  díly 
přeneseme  na  balzu  a  vyřízneme.  Na  křídle  vytvoříme 
standardním postupem profil  a  upravíme vzepětí.  Případně na 
koncích křídel uděláme malé negativy. Model nalakujeme proti 
vlhkosti a dovážíme. Těžiště není přesně uvedeno, ale bude to 
někde kolem 50-60% hloubky křídla.

Oba plánky modelů a články v původním znění najdete na našich 
internetových stránkách.

Petr Valtera

Veškeré  náměty,  podměty  a  připomínky  do  IL  zasílejte  do 
redakce na adresu:
Petr VALTERA, Zd. Hofbauera 667, 273 51 Unhošť
valtera.petr@gmail.com
tel. 739 405 965, Skype bedrichovi

129.
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http://www.sam95.cz/modelarsky-silvestr-2012/

	ÚVODEM
	PODĚKOVÁNÍ
	JEDEN, DVA, DESET
	NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU
	MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ V NERATOVICÍCH
	SOUTĚŽE LEDEN-BŘEZEN 2013
	INZERCE
	A FINE FLYER, HEAVE-HO

