
Ohlédnutí
Poslední víkend v červenci jsme již po třetí uspořádali soutěž na-
zvanou „Krušnohorský pohár“. Letos jsme ke kategorii polomaket 

F4H připojili i makety F4C a tím jsme se zase o malý krůček přiblížili 
k navázání na tradici Lázeňského poháru maket v Karlových Varech.

Soutěž byla rozložena do obou víken-
dových dnů a díky tomu se v klidu a po-
hodě odlétala všechna tři soutěžní kola, 
bez ohledu na změny počasí.

Protože jsme letos soutěž pořádali 
o 14 dní později, v termínu dovolených, 
nebyli jsme schopni pokrýt plný počet 
rozhodčích z vlastních řad. Pozvali jsme 
proto posilu Josefa Spoustu, Václava 
Šťastného a Pavla Lébra z Kladenského 
klubu. 

Když prohlásil David Kopal v červnu 
na soutěži v Lipencích, že letos to bude 
v Karlových Varech „veliký“, moc jsem mu 
nevěřil, ale věštba se naplnila…

Kromě 4 modelářů z našeho pořáda-
jícího klubu MK 02 Ostrov si síly přijeli 
poměřit piloti z Rakovníka, Prahy, Horní 
Plané, Černohorska, z Ústí nad Labem, 
Kladna a Řeže. Bylo přihlášeno 17 
soutěžících a vzhledem k tomu, že dva 
soutěžící létali obě soutěže, tak v jednom 
kole startovalo 19 letadel. Letos jsme po-
prvé také přivítali vzácnou návštěvu, ma-
ketáře z LMK Řež Pavla Fencla a Karla 
Vodešila.

David Kopal a Pavel Fencl přijeli 
i se svými rodinami v karavanech už ve 
středu, aby nasáli atmosféru Krušných 
hor. Ve čtvrtek dorazil František Nodes 
a kluci Schwertlingové. Ostatní pilo-
ti přijeli v pátek. V sobotu ráno po roz-
losování startovního pole se začalo létat. 
Po obědě bylo dokončeno i statické 
hodnocení a dolétáno první kolo. Okolo 
14. hodiny začalo pršet, ale přeháňka ne-
trvala ani půl hodinky a po ní následovalo 
létání druhého kola. V neděli po snídani 
se odlétalo třetí kolo v klidném ranním 
větříku do 3 m/s. Po obědě bylo možné 
vyhlásit výsledky.

Originální trofeje - makety 11válcového 
motoru Oberursel UR III 160 HP navržené 
Milanem Šulcem z dílny fi rmy SSV2000 

si odvezli v kategorii polomaket F4H: na 
prvním místě již tradičně za excelentní 
výkon Jan Doubrava z LMK Pavlíkov se 
svým Lavočkinem La-7, na druhém místě 
se umístil Jiří Brand z klubu RC Modely 
s dvoumotorovým Aero Ae-145 a třetí 
místo vybojoval Miroslav Košťál z LMK 
Černohorsko se Zlínem Z-22 Junák.

Další tři poháry pro královskou kate-

gorii maket F4C, které mi povolila na 
svých 3D tiskárnách vytisknout fi rma 
WITTE Nejdek s.r.o., si domů odvezli 
za první místo David Kopal s maketou 
Curtiss AT-9 Jeep, za druhé místo Pavel 
Fencl s maketou KNOLLER CII a za třetí 
místo náleží po administrativní chybičce 
Karlu Vodešilovi s krásnou maketou Aero 
10.01.

Náčelník Karel Klingora při ranním brífi ngu se soutěžícími

Porada bodovačů před statickým hodnocením

Naše „výpočetní středisko“ Duha nad letištěm snad jako příslib pěkného počasí

za Krušnohorským pohárem 2018
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Velké díky patří zdejšímu Leteckému 
spolku Hory, který nám poskytl komplet-
ní zázemí. Hangár pro modely, sprchu 
s teplou vodou, klubovnu s kuchyňkou 
a 12 postelí pro soutěžící ze vzdáleněj-
ších koutů naší republiky.

Další, kdo si zaslouží poděkování, 
jsou členové jury z kladenského klubu, no 
a modeláři z LMK Hory, kteří připravili 
letiště a zajistili pivo na celý víkend.

Děkujeme také fi rmě PECKA MODE-
LÁŘ, která na mé přání připravila ceny 
tak, aby si každý soutěžící odnesl malý 
balíček s modelářskými drobnostmi. 
Nejhodnotnější cenu - motor AXI 5320 
a ještě další dva menší elektromotory 
spolu s reklamními čepicemi věnova-
la fi rma AXI-model motors. Velmi mě 
potěšil příspěvek od fi rmy Fiala Propel-
lers, která věnovala poukazy na odběr 
vrtulí a trička. Nesmím zapomenout ani 
na fi rmu Kostka model centrum, která 
také vypomohla naplnit tašky losované 
soutěžícími při vyhlášení, bez ohledu na 
pořadí. Dalším důležitým přispěvatelem 
je město Ostrov a Velkorybnický pivo-
var Hastrman, jehož vzorky piv pro le-
tošní ročník opět posloužily jako odměna 
pro naše rozhodčí. A nakonec je potřeba 
zmínit i Auto-pneu servis H&N Ostrov, 
který prostřednictvím Jana Neubauera fi -
nančně přispěl na sud piva. Za všechno 
moc děkujeme. Věřím, že se naše spo-
lupráce bude rozvíjet i v příštích letech.

Krušnohorský pohár budeme pořádat 
i příští rok. Jste všichni srdečně zváni. 
Bližší informace, fotky, videa, startovní 

listinu a výsledky ze soutěží ze všech do-
posud uskutečněných ročníků najdete na 
našich stránkách http://www.mk02ostrov.
wbs.cz/Makety-F4x.html 

Pro zajímavost, kdo by chtěl vidět 
průběh soutěže z web-kamery na sním-
cích po 2 minutách, může kouknout na 
adresu http://www.lmkhory.cz/webcam/
hory2/#/2018/07/28/0901 a „proklikat“ se 
celou soutěží.

Za MK 02 Ostrov 
Jarda Bělohoubek

Karel Vodešil a jeho Aero A10.01 Pavel Fencl s Knollerem C II

Sobotní večerní posezení - sbíráme síly na nedělní třetí kolo Nedělní ráno - tady jsme měli uschované modely

Ostrovský tým - zleva autor článku, Jarda Neubauer, Václav 
Hranáč ml. a Honza Neubauer

„Poháry“ v podobě maket motorů Oberursel UR III 160 HP 
a ceny od dalších sponzorů

Předávání cen - tady za 6. místo Jaku-
bu Schwertlingovi

Zlatá maketa Davida Kopala v kate-
gorii F4C
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