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Užitkový automobil Škoda 1203

Stavebnice automobilu v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) z pøesných odlitkù a leptaných dílù
O pøedloze:
"Nesmrtelná teta" , provázející èlovìka celý jeho vezdejší èas od jeho narození až po jeho den
poslední. Snad by se tak dala docela úspìšnì charakterizovat sanitka, dodávka, valník, balíkový
doruèovatel, vùz hasièù, policistù, vozidlo k pøevozu zesnulých, a tak dále a tak dále, zkrátka Škoda jedna
dvì nula tøi, „dvanáctsettrojka“, nebo také „dvanáctsettroska“¨. Pøedpokládáme, že všichni toto vozidlo
dobøe znají ( kdo se s ním ještì nesetkal ani na obrázku, obdrží od nás modýlek zdarma ;-) ), takže jen
pár základních údajù: zaèátek výroby ve Vrchlabí v roce 1968, do roku 1981 vyrobeno 69 727 kusù. Po
tomto roce výroba pøenesena do Trnavy, tam vyrábìna jako Škoda TAZ do roku 1999. A to je konec.....
myslíte? Nikoli. Zakoupením licence se výroba vrací do tìsného sousedství místa pùvodu - do Žacléøe,
kde ji v malých sériích vyrábí firma Ocelot dodnes.
Nedá mi, abych zde neocitoval dva odstaveèky z Wikipedie, vzdávající letité tetièce hold: "Škoda 1203
byla jedním z nejrozšíøenìjších užitkových vozidel. Mezi klady automobilu byl øazen relativnì velký
zavazadlový prostor, nízká cena, variabilita prostoru a i pøes zoufalou strnulost techniky a neustálé stesky
uživatelù na slabý a pøehøívající se motor, problémy s øazením, mizerné jízdní vlastnosti bez zátìže atd.
vydržela bez podstatnìjších konstrukèních zásahù ve výrobì pøes tøicet let.
Vozila nastávající maminky do nemocnice a nejedno dítì se narodilo pøímo v ní. Vozila peèivo, maso i
mléko do obchodù. Vozila dìti i dospìlé na výlety. Vozila stavební materiál i dopisy. Vozila dìlníky do
továren i zemìdìlce na pole. A vìtšina nebožtíkù v 70. až 90. letech XX. století v ní konala i svou cestu
poslední... Prostì Škoda 1203 - kolébka má i hrob mùj."

O modelu:
Modýlek je prací firmy CriticalFocus.eu. Dá se øíci, že název výrobce vystihuje podstatu vìci - mít na
vlastní práci kritický úhel pohledu a spokojit se až s vysokou kvalitou svého výrobku. Zpracován je tak, že
velice vìrnì a detailnì zpodobuje svou pøedlohu. Skøíò je navržena jako èirá skoøepina, takže lze dobøe
vidìt detaily odlévaného dílu interieru. Souèástí stavebnice pak je ještì leptaný aršík s detaily a aršík s
obtisky na nìkolik variant z éry ÈSSR. Stavebnice byla navržena a zpracována 3D technologiemi, takže
vše krásnì pasuje a stavba modýlku jde hladce.Stavbu si nastudujte na pøiloženém plánku. Pøed
støíkáním skøínì vyplòte plochy oken tekutou maskou. Postaèí i lepidlo Herkules. Díly lepte gelovým
sekundovým lepidlem, doporuèíme Loctite Gel. MicroDry obtisky jsou specifické - nemají svrchní
ochranný lak, proto se snažte nedotýkat vytištìných motivù. Je možno je pøed prací lehce pøelakovat,
vždy ale používejte akrylový lak, v žádném pøípadì syntetiku. Motiv obtisku obstøihnìte s jistou rezervou,
dál se s nimi pracuje jako s bìžnými vodními obtisky. Plocha, na kterou se aplikují, má být hladká - je
dobré tato místa nalakovat lesklým lakem. Aby obtisky "nestøíbøily" (což signalizuje, že pod ním jsou
drobouèké bublinky vzduchu), je také možno je usadit do roztoku vodou zøedìného Herkulesu.
Pøebyteèný roztok odsajeme Závìreèný lak aplikujeme až po jejich úplném vyschnutí.

