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- ZDE si můžete přečíst reportáž z 19, ročníku Mega Cupu od Jindřicha Felkela.
- ZDE je reportáž z MVVS CUPu 2015, kterou napsal Jindřich Felkel.
- ZDE je k přečtení reportáž z Mega CUPu 2015. Tradičně od Jindřicha Felkela.
- ZDE si můžete přečíst reportáž z 8. ročníku MVVS CUPu 2014 z pera Jindřicha Felkela.
- ZDE se nachází reportáž ze 7 ročníku "MVVS CUP 2013" kterou jsme pořádali v
modelářském areálu Czech Heaven 7.9.2013.
Moc pěknou fotogalerii z akce pořízenou Radkem Kiliánem, si můžete prohlédnout ZDE .
Galerie pana Felkela
TADY

- ZDE se nachází reportáž z "FUN" soutěže FunCub CUP 2013, kterou jsme pořádali v
modelářském areálu Czech Heaven 10.8.2013. Moc pěknou fotogalerii z akce FunCub CUP
2013, pořízenou panem Oderským, si můžete prohlédnout
ZDE .
- ZDE se nachází reportáž z akce Jets Over Czech 2013, kterou jsme pořádali v
modelářském areálu Czech Heaven. Fotogalerie je
ZDE a
druhá
ZDE
.
- ZDE se nachází reportáž ze soutěže RCMX - Brněnského poháru maket, který jsme
uspořádali v modelářském areálu Czech Heaven ve dnech 29.-30.9.2012
- ZDE se nachází reportáž z 6. ročníku akce MVVS CUP, který jsme uspořádali v
modelářském areálu Czech Heaven 25.8.2012.
- ZDE se nachází stručná reportáž z mezinárodní soutěže obřích akrobatů "F3M Aerobatic
Cup Brno", kterou jsme pořádali v modelářském areálu Czech Heaven ve dnech 11.-12.8.2012.
- ZDE se nachází reportáž z 5. ročníku akce MVVS CUP, který jsme uspořádali v
modelářském areálu Czech Heaven 27.8.2011.
- ZDE se nachází reportáž z akce Jets Over Czech 2011, kterou jsme pořádali v
modelářském areálu Czech Heaven ve dnech 9. a 10.7.2011.
- ZDE se nachází stručná informace o soutěži South-Moravian Cup F3A 2011, která
proběhla v areálu Czech Heaven ve dnech 18.-19.6.2011.
- ZDE se nachází reportáž z oslavy 2. narozenin letiště Czech Heaven. Fotogalerie je ZD
E
.
- ZDE se nachází reportáž z akce MEGA CUP 2011, kterou jsme uspořádali na letišti
Czech Heaven 4.6.2011. Fotogalerie je
ZDE .
- ZDE se nachází reportáž z MČR obřích akrobatů kategorie F3M, které jsme uspořádali
na letišti Czech Heaven 25.-26.9.2010. Fotogalerie je
ZDE .
- Někteří členové našeho klubu se podíleli na akci RC Revue Show ve dnech 28. a
29.8.2010. Stručná reportáž je
ZDE .
- ZDE se nachází reportáž z naší akce MVVS CUP 2010, kterou jsme uspořádali ve dnech
21.-22.8.2010.
- Ve dnech 9.-11.7.2010 jsme pořádali společně s firmou Michala Švece Jetarrows s.r.o. a
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Modelcity Znojmo již 6. ročník sletu modelů poháněných spalovací turbinou Jets Over Czech
2010. Stručná reportáž se nachází
ZDE . Fotogalerie se nachází ZDE a ZDE . Krátkou
reportáž, která proběhla v hlavní zpravodajské relaci Novy, si můžete stáhnout
ZDE
(soubor *.mpg, 172 MB).
- V sobotu 12.6.2010 jsme pořádali 1. soutěž obřích akrobatů v Czech Heaven. Stručná
reportáž se nachází
ZDE . Fotogalerie se nachází ZDE .
- O víkendu 5.-6.6.2010 proběhl 12. ročník sletu modelů s elektropohonem MEGA CUP
2010. Reportáž z průběhu akce najdete
ZDE . Dále si můžete prohlédnout několik
fotografií v
následující fotogalerii .
- V neděli 30.5.2010 jsme odlétali další bitvu o Brněnskou přehradu, pořádanou Midvay
Mini Navy klubem. Reportáž z akce je
ZDE .
- V sobotu 17.4.2010 v 10:00 hodin proběhlo na letišti Czech Heaven slavnostní zahájení
sezóny!
Stručná reportáž z akce je ZDE .
- ZDE je článek o naší akci MVVS CUP 2009, kterou jsme pořádali na letišti Czech
Heaven ve dnech 29.-30.8.2009.
- ZDE je článek o našem vystoupení dne 22.8.2009 na akci HOBBY DAYS v Šiklově
mlýně, kde jsme mj. uspořádali i "bitvu o Pearl Harbor".
- ZDE je článek o 17. Mistrovství světa rádiem řízených větroňů kategorie F3B, které jsme
pořádali na letišti Czech Heaven v Ivančicích ve dnech 1.-8.8.2009.
- ZDE je krátký článek o akci Jets Over Czech, kterou jsme pořádali společně s firmou
Jetarrows na letišti ModelCity u Znojma ve dnech 11. - 12.7.2009.
- ZDE je krátký článek k průběhu soutěže 2. International F3B CUP Brno.
- ZDE (na stránkách MS F3B) je malá on-line foto reportáž z ze soutěže 2. International
F3B CUP Brno, která proběhla ve dnech 04.07.-05.07.2009 na letišti v Ivančicích. Jsou zde k
dispozici i výsledky jednotlivých kol a celkové výsledky.
- ZDE si můžete přečíst reportáž ze slavnostního otevření našeho nového letiště v
Ivančicích (Budkovice dne 13.6.2009)
- ZDE si můžete přečíst reportáž z letošní akce MEGA CUP, která proběhla na letišti v
Medlánkách ve dnech 6. a 7.6.2009
- ZDE si můžete přečíst reportáž z Bitvy o Midway, která proběhla dne 31.5.2009 v Brně,
Mariánském údolí.
- ZDE si můžete prohlédnout fotogalerie z našich akcí, které se uskutečnily v roce 2008.
- Reportáže z akcí, které pořádal náš klub do roku 2007 si můžete přečíst ZDE .
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