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S C É N Á Ř 
 

Letecké a tankové 
**Bitvy MIDWAY** 

 
v rámci Mezinárodního veletrhu potřeb pro dítě “PRODÍTĚ“ 

a doprovodného programu  

Modely v pohybu 
8. - 11. 3. 2012 

 
pořádá MIDWAY MINI NAVY Club Brno o. s. 

 
Areál brněnského výstaviště – volná plocha u pav. V 
dne 10. 3. 2012 v čase od 13.00 hod. do 13.40 hod. 

 
 
 

Ve spolupráci: 
 

RC Elektro letci Brno - letecké, RC FÓGLI Brno, MIDO Film Brno, 
MOJE RC Brno, RC Tanky Brno Ondřej Kulíšek 

 



Vedoucí projektu:    Petr Vodák, MIDWAY Club Brno,  
Zástupce vedoucího:     Ing. Zbyněk Semotam, MIDWAY Club Brno 
Organizační a Marketingový vedoucí:  Igor Červený, MIDO FILM Brno, spol. s r.o. 
 
V programu hlavní bitvy bude účinkovat třicet obřích RC modelů válečné obrněné techniky tanků, 
letadel a dalších válečné techniky v měřítku 1:16 a 1:6 – a to v armádách OSY a Spojenců, které 
budou proti sobě bojovat s využitím různých pyrotechnických a zvukových efektů. Celou bitvu obohatí  
i nálety a náznaky bombardování modelů letadel 1:13 obou zúčastněných válečných stran (OSA – 
Spojenci), které budou z důvodu dobré viditelnosti a zejména bezpečnosti diváků létat ve výšce  
5 až max. 15 metrů ve vymezeném koridoru obdélníků o stranách cca 60 x30 metrů, který bude 
pomyslně před diváky ve vzdálenosti cca 30 metrů. Připraveny jsou věrné létající RC makety 
známých typů jako B-25 Mitchell, Lockheed P-38 Lighting, JUNKERS JU 88, Messerschmitt Bf 109,  
La – 7, Spitfire MkIX a další – s rozpětím křídel přibližně mezi 4 až 2 metry, všechny letadla jsou 
stavebnice z polystyrénu. Součástí programu jsou i pyrotechnické efekty. Všechny ve třídě 1, 
výjimečně 2. 
 
Na zemi jsou nainstalovány různé modely válečných dekorací domy trosky pevnosti a několik modulů 
tzv. tankodromů, kde tanky a obrněná technika jezdí a v těchto modulech tankodromů a modelech 
staveb a bojiště jsou zabudovány pyrotechnické efekty, jež působí velice efektně a dokreslují zcela 
reálnou iluzi tankové a letecké bitvy. 
 
Řídící Bitvy MIDWAY     Petr Vodák  
Řídící létání:     Radek Modlitba  
Řídící  pozemní techniky    Ondřej Kulíšek  
Pyrotechnik      Jaroslav Habáň  
Při bitvě je zajištěna bezpečnost diváků oddělením od prostoru bitvy 2 metrovým oplocením, dodá 
Veletrhy Brno, a.s., kterým je oddělen prostor parkoviště (pro bitvu) dle mapky jižní strana směr 
k pavilonu P a západní směr k bráně 9. Východní strana je stavebně oddělena pavilonem G2 a jeho 
galerií. Samotný prostor pro bitvu je od zábradlí a diváků vymezen bezpečnostním koridorem, volným 
pásem o šířce 20 metrů. 
 
Za bezpečnost při pyrotechnických efektech odpovídá hlavní pyrotechnik MIDWAY Jaroslav Habáň. 
Za bezpečnost v ohraničeném prostoru uvnitř plotů v prostoru bitvy odpovídá Petr Vodák. 
 
Po bitvě mají návštěvníci možnost vzhlédnout doprovodný program v podobě ukázek modelů velkých 
rozměrů bojové techniky. Zejména letadel, lodí, tanků a skutečnou obrněnou techniky (včetně 
specializovaných bojových prostředků světových válek). Dále na velkoplošné obrazovce zhlédnout 
ukázky z již realizovaných bitev obřích modelů BITVA MIDWAY, záznamy bojové techniky v reálné 
skutečnosti v historii - dle možností pořadatelů a rozpočtu akce či podpory sponzorů. 
 
Program tankové a letecké Bitvy MIDWAY: 
 
Zahájení ve 13.00 hod.  
 

1) 00.00 min. zahájení programu před pav. G2 (uzavřené parkoviště) 

2) 05.00 min. uvítání diváků, seznámení s programem Bitvy MIDWAY a jejími 
částmi  

3) 10.00 min. úvod do historie námořních bitev II. světové války a činností klubů 
MIDWAY MINI NAVY Club Brno, RC club Brno - letecký klub, RC 
Truck Brno a Merrimack klub 

4) 10.00 min. zahájení přehlídky tanků a obrněné techniky a letadel 

5) 15.00 min.  utvoření formací dvou válečných armád Spojenců a OSY  před Bitvou 
MIDWAY 

6) 20.00 min. odstartování Bitvy MIDWAY - 35 tanků a 2x 5 letadel za použití 
pyrotechnických, světelných a zvukových efektů  

7) 40.00 min. ukončení Bitvy MIDWAY, slavnostní defilé tanků, obrněné techniky 
a letounů 

Odhad návštěvnosti dle minulých akcí a ročníků cca 3 - 10.000 diváků. 
 



Organizační výbor letecké a tankové Bitvy MIDWAY: 
 
Předseda výboru: Petr Vodák  602 710 573 E-mail: vodak@midofilm.cz  
Členové výboru: Igor Červený  739 327 505 E-mail: cerveny@midofilm.cz 
   Zbyněk Semotam 737 677 176 E-mail: midway@midofilm.cz  
Pyrotechnik:  Habáň Jaroslav 602 787 299 E-mail: pyroefekty@seznam.cz  
 
Realizace scénáře tankové a letecké bitvy MIDWAY: 
Za opatření pro bezpečnost diváků a účinkujících při bitvě:  Petr Vodák, 602 710 573 
Zábrany oplocení bojiště oddělení od diváků:   Veletrhy Brno, a.s. 
Zúčastní se cca 45 lidí modelářů řídící modely 
Skupiny: Ondřej Kulíšek RC tanky 8 lidí  
Obereiter RC TRUCK 4 lidi 
MIDWAY Club 20 lidí 
Elektro a Fogli letci 15 lidí 
Pyrotechnika p.J. Habáň návoz od 6.00 hod. 
Návoz aut, osob a techniky 8 00 hod na 5. bránu BVV  
 
VIZ.:  Organizačního schémata mapky Bitvy MIDWAY a orient.plánu areálu Veletrhy Brno,a.s.  
 
Součinnost organizací: 
 
1) MIDWAY MINI NAVY Club Brno,o.s. Zábrdovická 10, 615 00 Brno  hlavní organizátor  
2) Veletrhy Brno, a.s.        spoluorganizátor 
3) MIDO Film Brno, spol. s r.o. Zábrdovická 10, 615 00 Brno   spoluorganizátor  
4) RC Elektroletci MIDWAY, Zábrdovická 10, 615 00 Brno   spoluorganizátor 
5) MOJE RC Brno        spoluorganizátor 
6) RC Tankový klub Ondřej Kulíšek      spoluorganizátor  
7) EfektMediA spol. s r.o.       spoluorganizátor 
8) SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. Brno    reklama podpora 
9) Rádio Krokodýl        reklama podpora  
10) Extra Publishing Válka revue a Historie     reklama a PR pod. 
 
 
 
V Brně dne 21. 2. 2012 
 
 
Vodák Petr  předseda výboru a klubu MIDWAY 
Červený Igor  marketing MIDO Film Brno spol. s. r. o.  
 
 



Plán bitvy: 
 

 
 
Plán areálu Veletrhy Brno, a.s.: 
Akce BITVA MIDWAY  plocha mezi pav V a M a Y  
Expozice BITVA MIDWAY v pav. V  

 


