
 

 

 

 

 

 

 

Klub plastikových modelářů Uherské Hradiště a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 

Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

vás srdečně zvou na 

Modelářský košt 2019 

Výstava a soutěž plastikových a papírových modelů 

7. prosince 2019 

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, tělocvična 

 

Program: 

6.12. 

18.00 – 20.00 přejímka modelů 

 

7.12. 

7.00 – 9.00     přejímka modelů a prezence účastníků 

9.00                zahájení výstavy plastikových a papírových modelů pro veřejnost 

9.00 – 12.00   hodnocení žákovských modelů v jednotlivých kategoriích 

14.00 – 15.00 předání pamětních listů účastníkům přehlídky a vyhlášení výsledků soutěží 

16.00  zakončení výstavy 

 

Během celé akce se v přilehlých prostorách představí RC modeláři, letecký simulátor 

Slováckého aeroklubu Kunovice a prodejci modelářského vybavení a modelů. 

  

Kategorie modelů (žáci ZŠ / žáci SŠ / senioři): 

  

• Plastikové modely 

o L1 = Letouny 1:48 

o L2 = Letouny 1:72 

o B1 = Bojová technika 1:35 

o B2 = Bojová technika 1:72 

o D = Diorámata 

o O = Ostatní (lodě, motocykly, figurky, sci-fi…) 

• Papírové modely 

o P = Papírové modely bez rozlišení 



 

 

 Hodnocení žákovských a juniorských modelů provedou rozhodčí-senioři z řad KPMUH a 

přítomných modelářů. 

 

 

Ocenění pro vítěze žáky a juniory: 

• diplomy, modelářský materiál 

 

Cena diváků 

• lidové hlasování návštěvníků stylem líbí-nelíbí, které ocení modely seniorů 

 

Speciální ceny: 

  

2. světová válka 

• letadla druhé světové války bez rozdílu měřítka 

  

2. světová válka 

• technika druhé světové války bez rozdílu měřítka 

 

2. světová válka 

• dioráma druhé světové války bez rozdílu měřítka 

 

Letouny z Kunovic 

• letadla a technika Leteckého muzea a Slováckého aeroklubu Kunovice bez rozdílu měřítka 

a modely letounů vyráběných v leteckých továrnách hradišťského (zlínského) regionu: 

Blaník, Turbolet, Delfín, Morava, Ae-45, Trenér apod. 

 

Vyhodnocení speciálních cen provedou členové KPMUH. Modely členů KPMUH se této 

soutěže neúčastní. 

 

Přihlašování modelů:  

• Prostřednictvím e-formuláře na stránkách www.kpmuh.tk   

• Termín elektronické přihlášky: do čtvrtka 5.12.2019 do 23.59 

  

 

Doprovodný program pro žáky středních a základních škol Křídlo svatého Václava:  

• 6.12.2019 – modelářský workshop a soutěž Křídlo svatého Václava na Střední škole 

průmyslové, hotelové a zdravotnické, Kollárova 617, Uherské Hradiště 

• přihlašování na supka@ssphz-uh.cz; program zveřejněn samostatně a na www.ssphz-uh.cz  

 

Změny vyhrazeny.  
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