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ÚVODNÍK

V

ážení příznivci volných, upoutaných a raketových modelů. Právě
se Vám dostává do rukou letošní
páté číslo magazínu VOLNÝ LET.
Končí další, již osmý ročník, v éře
Josefa Kubeše jako vydavatele. Pro odběratele magazínu VOLNÝ LET v příštím roce nastanou určité změny v předplatném. Konkrétně ve způsobu platby
ve vztahu k EET. Podrobnosti naleznete
uvnitř magazínu na str. 12.
Pro příští rok budeme pokračovat
s vydáváním časopisu ve stejném duchu jako letos. To znamená, že v roce
2018 vyjde pět čísel za stejnou cenu
jako v letošním roce. Cenu poštovného
ovlivnit nemůžeme, snad nebude růst
více, než je průměr v okolních zemích.
Konec sezóny byl ve znamení konání několika mistrovství republiky. Letos
se nezvykle MČR odlétala v dosti pozdních termínech, což zvyšuje riziko nepříznivého počasí. To se potvrdilo na odloženém dvojmistrovství malých a středních volných modelů, kterým nepříznivé
počasí uškodilo. Bohužel tento trend asi
bude pokračovat i v budoucnu a budeme si muset na zimní létání zvyknout.
Nemyslím, že by nás ještě někdo nechal
běhat v květnu nebo v září po nesklizených polích okolo letiště...
Na MČR v kategoriích F1ABC došlo
k určité diskuzi okolo vyhodnocení juniorů a seniorů, vyhlášení absolutního mistra a pod. Tyto věci jsou dost citlivé a dokáží nadělat dost zlé krve. Proto je této
problematice věnována velká pozornost
ze strany komise pro volné modely a komise mládeže. Každý podnět v této věci
je vítán a bude zmíněnými komisemi
projednán.
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům magazínu VOLNÝ LET, kteří
nám poslali své příspěvky, protože bez
nich by časopis nebyl tím čím dnes je.
Do příští sezony přeji všem modelářům mnoho úspěchů na letištích i v soukromém životě a hodně příjemných chvil
s magazínem VOLNÝ LET.
Letu zdar a volnému zvlášť!
přeje
Michal Chudoba
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