
Jako každý rok jsem byl týden před 
soutěží lehce nervózní, protože hydro-
meteorologický ústav sliboval na víkend 
velký vítr a srážky, ale naštěstí se před-
pověď jako každoročně nepotvrdila. 
Letiště Hory je na kopci a tak tam panují 
jiné povětrnostní podmínky, než meteo 
-simulace předvídají.

Kromě mě a dalších dvou modelářů 
z našeho pořádajícího klubu MK 02 Os-
trov si síly přijelo poměřit dalších 13 pilotů. 

Nejpočetnější pětičlenná skupina byla 
z LMK Černohorsko v čele s trenérem 
maket Davidem Kopalem přijela zamíchat 
s pořadím. Nechyběla ani naše reprezen-
tace a tradiční sběratelé pohárů Honza 
Doubrava létající za LMK Pavlíkov, Jirka 
Brand létající za RC modely a František 

Frána z Českých Budějovic. Nechyběl ani 
Petr Panni z Horní Plané s celou svou 
rodinou. Dalším z pravidelných účastníků 
byl Petr Schwertling z Ústí nad Labem. 
A nakonec to vyšlo i Jirkovi Habartovi 
z Rakovníka, který se přihlásil na posled-
ní chvíli a tím nepřerušil svou každoroční 

Modelářský klub MK 02 OSTROV byl nominován svazem modelářů, aby uspořádal 
v letošním roce Mistrovství republiky.

 Původní termín 20. - 21. 6. 2020 celý propršel, ale díky Coronavirové komplikaci jsme 
si s maketáři už koncem dubna odsouhlasili nový termín soutěže a to 5. - 6. 9. 2020 
a doufali, že soutěž proběhne v příjemném podzimním víkendu s babím létem ve vzduchu. 

Modelářský klub MK 02 OSTROV byl nominován svazem modelářů, aby uspořádal 
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Ceny pro vítěze

David Kopal těšící se na výlet v UL Piperu

Diváci nesmí chybět
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účast u nás. Celkově tedy 5 maketářů 
v kategorii F4C a 10 polomaketářů v ka-
tegorii F4H. 

Většina soutěžících přijela s karavany 
se svými rodinnými příslušníky. Někdo už 
ve čtvrtek. Kompletní jsme byli až v pátek 
těsně před západem slunce, kdy přiletěl 
ve svém UL Piperu bývalý reprezentant 
a pro letošní ročník pan rozhodčí Petr Tax. 

Protože MČR musí mít světovou 
úroveň, pozval jsem rozhodčí, kteří ma-
ketami žijí, pořádají je a nejsou žádnými 
nováčky na české maketářské scéně. 
Radim Hoblík z Pavlíkova, Míra Dvořáček 
z Třebíče, a aby byla porota genderově vy-
vážená, zkrášlovala skupinu rozhodčích 
Jana Nodesová a Eva Kadlečíková z LMK 
Černohorsko.

V sobotu ráno po rozlosování star-
tovního pole se začalo létat. Po prvním 
kole všichni putovali s modely do hangáru 
na vážení, protože maketa nesmí vážit 
víc než 15 kg. Po odlétaném prvním kole 
byla hodinová pauza na oběd. Následo-
valo druhé kolo obou kategorií a mezitím 
bylo dokončeno i statické hodnocení.  Tím 
byl sobotní soutěžní den u konce. V nedě-

Krásný Boeing Stearman Davida Kopala

Letoví rozhodčí Jana Nodesová, Míra 
Dvořáček, Radek Havlíček

Není větší radosti, než když soupeř na 
obloze něco pokazí

Pamětní medaile a medaile pro vítěze

Petr Schwertling čekající na statické 
hodnocení

Piper J3 CUB Petra Panniho

Saab Safari MFI 117 Víťi FaltyPoháry F4C měly svůj covid

li po snídani a nástupu v 9 hodin se zača-
lo létat třetí kolo tradičně v pořadí od ne-
jhoršího výsledku k nejlepším. Po obědě 
s menší pauzou na přípravu diplomů pro 
všechny účastníky bylo možné vyhlásit 
výsledky a ukončit soutěž.

Z nových maket F4C na letošním roční-
ku stojí za zmínku T 26 Nomad o rozpětí 
2,6m, kterého přivezl Honza Doubrava 
a hned s ním zvítězil. Premiérové létání 
na našem letišti si užil i Boeing Stear-
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man Davida Kopala, který si letos vylétal 
stříbrný pohár. Dalším neokoukaným stro-
jem byl Sabb Safari MFI 117 nejmladšího 
účastníka soutěže Víťi Falty, který přijel 
s tátou Mírou, který u nás předvedl svého 
Hawker Tomtita a rozhodčí natolik zau-
jal, že si odvezl za svůj výkon bronzový 
pohár.

 V kategorii polomaket F4H, si zlatý 
pohár domů odvezl František Frána se 
svým Zlínem Z-526 AFS-V z Českých 
Budějovic, stříbrný byl Jirka Brand s ma-
ketou Aero Ae-145 a třetí místo náleží 
Ivanu Komancovi z týmu RC modely 
s maketou Glastar. 

 Poháry pro kategorii makety F4C jsem 
si vymodeloval sám, pro tento výjimečný 
ročník to byla Avie BH-21, která je díky 
kapitánu Malkovskému navždy spojena 
s Karlovými Vary. Vytisknout mi je 
umožnila firma WITTE Nejdek s.r.o. za 
což jsem ji velmi vděčný.

Poháry pro kategorii makety F4H - 
makety tříválcového motorů ANZANI 35 
HP W –Type připravil, vyrobil a  všechny 
poháry opatřil barvou Milan Šulc z dílny 
své firmy SSV 2000. Díky Milane!

Poděkování si zaslouží i zdejší Le-
tecký spolek Hory, který nám poskytl kom-
pletní zázemí - hangár pro modely, sprchu 
s teplou vodou, klubovnu s kuchyňkou 
a 12 postelí pro soutěžící ze vzdáleně-
jších koutů naší republiky.

Další, kdo si zaslouží poděkování 
je velmi obětavý kameraman a fotograf 
Radek Vozka z Chebu, naši Ostrovští čle-
nové, a kluci z LMK hory, kteří zajistili pivo 
na celý víkend.

Děkujeme také firmě PECKA MO-
DELÁŘ, která na mé přání připravila ceny 
tak, aby si každý soutěžící odnesl malý 
balíček s modelářskými drobnostmi. Vel-
mi mě potěšil příspěvek od firmy Fiala 
Propellers, která opět věnovala poukazy 
na odběr vrtulí. S cenami mi také vypomo-
hla firma HACKER Model Production, 
a.s. za což ji patří také veliký dík. Dalším 
velmi důležitým přispěvatelem je město 
Ostrov a Velkorybnický pivovar Hastr-
man, jehož lahve piva pro letošní ročník 
opět posloužily jako odměna pro naše 
rozhodčí. Nesmím zapomenout na ko-
legu maketáře a zároveň soutěžícího Pe-
tra Panniho z Horní Plané, který přispěl 

Víťa a Míra Faltovi s bronzovým Hawker Tomtitem

Vítězové F4C

Vítězové F4H

Statické hodnocení – noční můra soutěžících

do cen lahví Jägermeistera. Nakonec je 
potřeba zmínit i Auto-pneu servis H&N 
Ostrov, který prostřednictvím Jana Neu-
bauera finančně přispěl na sud piva pro 
páteční a sobotní večerní posezení. Za 
všechno moc děkujeme. Věřím, že se 
naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích 
letech.

Krušnohorský pohár plánuji pořádat 
i příští rok termín je zatím naplánovaný na 
21 - 22. 8. 2021. Jestli pandemická situ-
ace dovolí, jste všichni srdečně zváni. 

Bližší informace, fotky, videa, seznam 
soutěžících (i s popisem jejich letadel) 
startovní listiny a výsledky ze soutěží ze 
všech doposud 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/#/2020/09/05/0912 a „proklikat“ se 
celou soutěží.

A na závěr poznámka pro čtenáře, 
tento text jsem poskytl oběma našim ne-
jprodávanějším časopisům stejný, jen fot-
ky jsem vybral pro každý časopis jiné. 

Za MK 02 Ostrov 
Jarda Bělohoubek
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