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Ra‰ino Kufiim, Brnûnská 1085, 
tel.: 602 486 331, vcik@rasino.cz

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz
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Hotel Rudka
Vás srdeãnû zve ve dnech 19. – 21. 10. 2012  na

Steakov˘ víkend a ochutnávku vína
v pátek 19. 10. 2012

pfiipravena jsou pro Vás sudová i lahvová vína z prestiÏních viniãních tratí JiÏní
Moravy a PlzeÀsk˘ Prazdroj

Tû‰íme se na Vás Kun‰tát, Rudka 220

Tel.: 539 083 405, 724 054 122, www.hotelrudka.cz

Nabízí firmám a obãanÛm moÏnost stravování ve ‰kolní jídelnû 

nebo odbûr obûdÛ do jídlonosiãÛ.

MoÏnost v˘bûru ze dvou tepl˘ch jídel

CENA OBùDU

Pfii konzumaci v jídelnû 59,- Kã

Pfii odbûru do jídlonosiãe 56,- Kã

BliÏ‰í informace v kanceláfii vedoucí stravování nebo na tel. ãísle 516 474 472

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
Tyr‰ova 500, 679 61 Letovice

Tel: 516 474 878 ; Fax: 516 474 879 ; E-mail: info@stredni-skola.cz

MASARYKOVA ST¤EDNÍ ·KOLA LETOVICE

Dlouh˘ streamer v Letovicích
Poslední podzimní soutûÏí ra-

ketov˘ch modeláfiÛ v Letovicích
je tradiãní „dlouh˘ streamer”.
Název je podle brzdící stuhy,
streameru, na které se model
rakety vrací k zemi. V tomto pfií-
padû extrémnû dlouh˘, aÏ deset
metrÛ! SoutûÏ se konala 15. 9.
na leti‰ti Leteckého klubu Le-
tovice za úãasti závodníkÛ z ce-
lé republiky. 

Pofiadatelem byl RMK Letovice
a DDM Letovice za podpory a se zázemím
Leteckého klubu Letovice. Leto‰ní roãník
byl pojat jako „Memoriál Rudolfa
Dvofiáka”, kter˘ letos na jafie neãekanû
zemfiel, a kter˘ byl jedním ze zakládají-
cích ãlenÛ Raketomodeláfiského klubu
Letovice. Vzpomínkou a poloÏením vûnce
na místo jeho posledního odpoãinku, byla
tato tradice zahájena! 

Na soutûÏi se kromû klasick˘ch modelÛ
se streamerem létá také kategorie maket,
coÏ jsou vûrné zmen‰eniny skuteãn˘ch
kosmick˘ch, meteorologick˘ch ãi vojen-
sk˘ch nosiãÛ. 

Kategorie streamer, která se létala jako

první, se je‰tû dûlí na dvû vûkové skupiny,
na „juniory” do 50 let a seniory, z ãehoÏ je
patrné, Ïe se jedná o „odlehãenou” verzi
klasick˘ch soutûÏí, kter˘ch je bûhem roku
dost. Tady nejde ani tak o v˘kony, ale se-
jít se a spí‰e podebatovat o spoleãném ko-
níãku, na rozdíl od jin˘ch soutûÏí je tady

na to ãas. V „juniorech” si nejlépe vedl
Libor Langer z Ostravy, za ním skonãil
Jaroslav Cihla a tfietí byl Petr Pazour, oba
RMK Letovice. V kategorii tûch star‰ích
zvítûzil Jaromír Chalupa ze ·enova, druh˘
byl Josef Ferbas Hradec Králové a tfietí
Miroslav Knapp z Buãovic. Hodnû udûlal
také vítr, protoÏe nûkteré modely odnesl
do blízkého lesa, odkud nebylo návratu! 

Zatímco se létal streamer, byly t˘mem
bodovaãÛ ohodnoceny odevzdané makety
kosmick˘ch nosiãÛ, letos jich bylo celkem
tfiináct, které pak musí provést skuteãn˘
let. Souãet bodÛ za statické hodnocení a za

tat ãerstvého mistra svûta v kategorii ma-
ket S7 Jana ·ebestu ze ·enova. 

Tento svûtov˘ ‰ampionát zanikl v medailo-
vém stínu olympiády v Lond˘nû. Na‰i repre-
zentanti, bylo jich celkem tfiináct, dovezli
z tohoto mistrovství svûta kosmick˘ch mode-
lÛ pro juniory a seniory celkem 13 medailí!!
(6 zlat˘ch, 4 stfiíbrné a 3 bronzové). Z Letovic
tam byli také dva delegáti Mezinárodní letec-
ké federace FAI  jako rozhodãí a tfietí úãastník
z Letovic pÛsobil v t˘mu ãasomûfiiãÛ.

Více na www.rmkletovice.cz
Text: Jifií Ka‰par

Foto: archiv Jifiího Ka‰para
let pak urãuje vítûze. Letos se nejví-
ce líbila maketa Sojuz T M 24
Milana Hodáãe z domácího klubu
a po pûkném letu také zvítûzil.
Druh˘ zkonãil Mirek Knapp
z Buãovic také s pûkn˘m Saturnem
V. Tfietím byl Jaromír Chalupa ze
·enova se Sondou S3. I kdyÏ se
zdálo, Ïe leto‰ní roãník bude mít
ponûkud slab‰í obsazení, protoÏe
t˘den pfied touto soutûÏí probíhalo
mistrovství svûta kosmick˘ch mo-
delÛ ve slovenském Liptovském
Mikulá‰i, a kterého se zúãastnila
ãást na‰ich modeláfiÛ, nebylo tomu
tak. V Letovicích jsme mohli pfiiví-

Nejvût‰ím modelem dne byla 2 m dlouhá
maketa francouzské nosné rakety Diamant

B2 Pavla Horáãka RMK Letovice.

âást medailistÛ z MS na Slovensku s kosmonau-
tem Vladimírem Remkem, hostem ‰ampionátu. 


