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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
Soutěž SP Winter Cup kategorie F1E v Hranicích an Moravě
Soutěž SP F1A,B a C na letišti Všechov
První soutěže ČP
MČR v kategorii P3 v Kardašově Řečici
Pokračování seriálu "Začínáme s volnými
modely”
a také několik plánků domácích i zahraničních modelů...
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VOLNÝ LET 1/2010

KVARTÁLNÍK

V

ážení příznivci volného modelářství. Dostává se vám do rukou magazín VOLNÝ LET, který si klade za
cíl informovat o dění v leteckém modelářství, a to v kategoriích volných modelů.
Vydavatelem se stal Josef Kubeš a já pevně věřím, že pod jeho vedením se bude
časopisu dařit.
K tomu, aby se magazín mohl dále
rozvíjet, je nutné zajistit dostatečný počet
odběratelů. Čím je vyšší náklad, tím je
jeho výroba levnější a může dojít i k jeho
zkvalitnění, jako je například barevný tisk.
Proto, pokud se vám bude VOLNÝ LET
zamlouvat, doporučte jej i dalším kamarádům modelářům. Jeho cena je sice
v současné době o něco vyšší, ale zato je
jeho výroba zajištěna v tiskárně se špičkovým moderním vybavením ofsetového
tisku.
Internetová verze VOLNÉHO LETU
bude i nadále pokračovat, ale v poněkud
jiné verzi - spíš obecněji informativní.
I když si z nás dělá letošní zima tak trochu legraci, přesto na mnoha letištích
probíhají zimní ligy v malých kategoriích.
Ti z vás, kteří chcete trochu zviditelnit svůj
klub o nich můžete do VL napsat a přidat
pár fotografií s popisem, rádi je zveřejníme.
Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že v únoru proběhla konference leteckých
modelářů. Ta přinesla několik drobných
změn. Předseda KLeM ČR Antonín Tvarůžka na tuto funkci již nekandidoval a byl
nově zvoleným předsednictvem KLeM ČR
jmenován na pozici předsedy komise pro
volné modely, čili šéftrenérem. Já jsem byl
konferencí zvolen do kontrolní a revizní
komise SMČR a zároveň mi byla svěřena
oblast malých modelů F1GHJKQ a rovněž
mi byla nabídnuta pozice asistenta trenéra
seniorů v kategoriích F1ABC, což jsem
přijal. O přesném složení komise a činnosti jednotlivých členů budeme informovat ve VL č.2/2010. Zároveň přineseme
informace z prvního zasedání této komise.
Všem volným modelářům v nové sezóně přeji mnoho maxim a pište o volném
modelářství do Volného letu.
Letu zdar a volnému zvlášť
přeje
Michal Chudoba
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