Reportáž V. Ligda

Na výstavišti se vytvořila fronta.

Tato již tradiční akce se tentokrát konala na
Výstavišti Lysé nad Labem a organizovala ji
opět firma Eduard z Obrnic, která vyrábí modely
letadel a doplňky ke stavebnicím všeho druhu.
Za naši organizaci se ji zúčastnili Jan Zika, Jirka
Klíma, Pytlák Říha, Václav Vašek, Jarda
Rychtařík, Jirka Mach, Pepa Toksa, Vladimír
Kosina, Martin Dien a Vláďa Ligda, tedy já. Jeli
jsme dvěma auty a počasí nám přálo. Po
příjezdu nás překvapil značný zájem o výstavu.

Na akci pod názvem E-DAY 2018 byla možnost soutěžit
v některé z mnoha kategorií Mistrovství ČR SMČR, nebo hobby
a speciálních soutěžích, či pouze prezentovat své postavené
modely. Všichni vystavující modeláři obdrželi potom odměnu od
společnosti Eduard – Model Accessories. A nyní již pohled do
výstaviště. Letošním úspěšným prodejním hitem byl nový model
MIG-23 v různých verzích (MF/ML). K tomu byla připravena i
doprovodná beseda s piloty 11. slp. (V. Vašek, J. Toksa) a techniky (M. Dien, V. Ligda). Následoval podpis knihy o „Bedně“.

Ředitel f. Eduard
Vladimír Šulc
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Pohled do hlavní haly výstaviště. V bočních místnostech se taktéž uskutečnily akce.

Pohled do hlavní haly výstaviště. V bočních místnostech se taktéž uskutečnily akce.

Vystavená kabina MIG-21

O besedu byl mezi návštěvníky celkem zájem.

J. Mach, J. Toksa, V. Vašek, M. Dien a V. Ligda

ení

Malý modelář

Poradíme

Občerstvení před odjezdem

Diskutuje M. Dien

Podpisy M. Dien, V. Vašek

Závěrem musím pochválit modelářskou firmu Eduard
a její organizátory, letecké nadšence a prostě všechny, kteří tuto velmi zdařilou akci připravili. Stálo to za
to. Vždyť účast se odhadovala na 3000 návštěvníků.
Rozradostnělé a usměvavé tváře majitelů nových stavebnic hovořily za vše. Nejen že si koupili nové atraktivní modely, ale získali i nové přátele a touhu zase si
postavit něco originálního, např. MIG-23 MF/ML.

MIG-29 ze Žatce – Poznáváte naši mašinu 5918 ?

