
       Kroužky leteckých modelářů pracující  

            v Ústí nad Orlicí a České Třebové  

Náš letecko-modelářský klub spolupracuje s DDM DUHA v Ústí nad Orlicí, tato spolupráce má už 

mnoha letou tradici, vedeme tady kroužky leteckých modelářů už od roku 1973. Před několika lety 

jsme navázali spolupráci i s DDM Kamarád v České Třebové, kde také vedeme dva kroužky leteckých 

modelářů. Více informací a kontakt na nás, pokud máte zájem, 

najdete na našem webu. http://www.lmk-juniorklub-uo.cz  

Co všechno v kroužcích děláme? 

Věnujeme se převážně volným 

soutěžním modelům. Na začátku ale 

stavíme draky na drakiádu, vystřelovací modely na klubové soutěže, a 

také stavíme modely soutěžních házedel. Pokud toto všechno naši mladí 

modeláři zvládnou, tak potom stavíme modely malých a větších větroňů, 

které se vytahují šňůrou, jako je kategorie A3, F1H, případně i F1A. Další 

skupinou jsou modely na pohon gumovým svazkem s vrtulí, kategorie 

P30 a F1G.  V poslední době se věnujeme i modelům ovládaným na dálku 

rádiem. Zapojili jsme se do „Akce RC VOSA“ a létáme RC větroně kat. 

RCVS a vidíme, jak to naše děti zaujalo, a jaký je to pro ně „adrenalin“.                                 

Cílem našeho kroužku je, aby si každý 

v kroužku postavil model, se kterým 

by se mohl účastnit veřejných soutěží, 

KP mládeže a případně se nominovat i 

na MČR mládeže. Pokud však děti 

chtějí létat na soutěžích, je nutné, aby 

se staly členy našeho klubu. U nás 

v kroužku je možné, pokud mají 

rodiče zájem, tak se mohou kroužku i účastnit, nebo se kdykoliv do kroužku mohou přijít podívat a je 

to kolikrát dobré vidět jak jsou vaše děti šikovné. Tak pokud máte doma kluka nebo holku a mají 

zájem o letecké modelářství, přijďte se do některého kroužku podívat, stačí se jen předem domluvit, 

kontakt najdete na našem webu. http://www.lmk-juniorklub-uo.cz/kontakt-a-mapa.html   

 

http://www.lmk-juniorklub-uo.cz/
http://svazmodelaru.cz/klem/2015/12/16/akce-vosa-rc-pokracuje/
http://www.lmk-juniorklub-uo.cz/kontakt-a-mapa.html


Tady ještě najdete nějaké foto s dílen, nejdříve na DDM Duha v Ústí n/O.  

 

 

Kroužky na DDM Kamarád v České Třebové. 

 

 

        Letecké modelářství jako zdravý životní styl, to je moto našich webových stránek. 

  


