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Na této stránce budeme zveřejňovat videa s modelářskou a leteckou tématikou.
- Krátký videoklip z létání na letišti Czech Heaven u příležitosti pálení čarodějnic
(30.4.2011) si můžete stáhnout
ZDE (soubor *.wmv, 46 MB). Kameroval Milan "Jeseter"
Brabec.
- Náš vídeňský dopisovatel Karel Woch nám poslal video natočené v roce 2007 z modelu
nad letištěm Jeseník. Stáhnout si ho můžete
ZDE (soubor *.mpg, 126 MB). Děkujeme!
- Videoklip z našeho podzimního soustředění v Ivančicích, který nám vyrobil Silva, si
můžete stáhnout
ZDE (soubor *.wmv, 170 MB).
- Krátkou reportáž z akce Jets Over Czech 2010, která proběhla v hlavní zpravodajské
relaci Novy, si můžete stáhnout
ZDE (soubor *.mpg, 172 MB).
- ZDE si můžete prohlédnout video upoutávku na akce v Czech Heaven, pořádané
v červnu 2010 (soubor *.wmv, 7,9 MB).
- Video z jarního soustředění klubu v Jeseníkách - rok 2009 - si můžete stáhnout: jeseníky
2009
,
soubor *.wmv, 68,4 MB):
- Videa z otevírání nového letiště Czech Heaven dne 13.6.2009 jsou ke shlédnutí, či ke
stažení zde:
video v Brněnském deníku , videoreportáž z televize Nova , video na
stránkách pilota Jirky Jarolímka ml.
(soubor *.wmv, 23,0 MB).
- Moc pěknou reportáž z modelové Bitvy o Midway, která se odehrála v Mariánském údolí v
Brně dne 31.5.2009 odvysílala Česká televize v "Týdnu v regionech" dne 6.6.2009. Reportáž si
můžete prohlédnout v i-vysílání ČT
ZDE (počátek reportáže se nachází v čase
21:30). Video z této akce na YouTube si můžete prohlédnout také
ZDE
.
- Video, které pořídil na akci "Bitva o Brněnskou přehradu" dne 1.6.2008 František Brablc.
Stahujte
ZDE (soubor *.wmv, 23,0 MB)
- Video, které na naší akci MVVS CUP 2007 natočil a pak sestříhal František Brablc .
Stahujte
ZDE
(soubor *.wmv, 51,5 MB).
- Reportáž o naší akci MVVS CUP 2007, která byla odvysílána v České televizi v Dobrém
ránu dne 3.9.2007. Stahujte
ZDE (soubor *.vmw, 14,27 MB).
- Video modelu L-39 Albatros (soubor *.wmv, 6,6 MB) Miloše Tichého
- Video ze záletu Wilgy (soubor *.wmv, 2,9 MB) našeho kamaráda Honzy Dašovského
- Video pořízené Františkem Brablcem z akce Makety F4C, F4C-X 2006 (soubor *.wmv,
38,6 MB)
- Video pořízené Františkem Brablcem z akce Makety F4C, F4C-X 2005 (soubor *.wmv,
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20,0 MB)
- Klip z naší modelářské dovolené v Jeseníkách - rok 2005 (soubor *.avi, 36,6 MB)
- Klip o soutěži maket 2004 , který byl odvysílán na ČT1. (soubor *.avi, 10,7 MB)
- Klip z naší modelářské dovolené v Jeseníkách - rok 2003 (soubor *.avi, 15,5 MB)

Pokud Vám videa ve formátu *.avi nejdou přehrát, stáhněte si potřebný kodek .
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