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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

RADONICE Přes tisíc hodin, tolik
mladý modelář a projektant Michal
Traj z Radonic strávil při tvorbě pa-
pírovéhomodelu starého jeřábu Ta-
tra 148 AD 20. Od toho skutečného
je téměř k nerozeznání, vyvedený
je do posledního detailu. Michala
Traje nebaví klasické papírové mo-
delářství, své modely kromě lepení
proto také upravuje, doplňuje
a hlavně nespočetněkrát barví, aby
dosáhl hodnověrné patiny. Staré ta-
trovky jsou plné koroze, mají oprýs-
kanou barvu, zohýbané plechy,
skvrny od oleje, ojeté špinavé pneu-
matiky a doplněné jsou i o drobné
náčiní. Nic z toho přitom nebudí do-
jem, že je to vyrobené z papíru. S tě-
mitomodely Traj sklízí na modelář-
ských soutěžích jedno ocenění za
druhým.

Při pohledu na vaše modely je
zjevné, že jste velký detailista,
promítá se to i do vašeho života?
Docela jo, štvoumě i takové drob-
nosti jako fleky na autě. Mám rád
pořádek.

Přitom teď děláte modely sta-
rých oprýskaných vraků...
Mám rád výzvy, lákají mě modely,
na kterých se mohu vyřádit, dělat
rez, odřeniny a tak podobně. Tvor-
ba čistého modelu by mě nebavila,
předlohu si proto nacházím co nej-
zajímavější, aby měla spoustu ba-
rev a odstínů a nebylo to nudné.

Snažíte se o to, aby vaše modely
byly co nejblíže své předloze?
Chci, aby vypadaly reálně, nemusí
ale být úplně stejné. U jeřábu jsem
dost věcí doplnil podle fantazie.
Zkoušel jsem na něm různé postu-
py výroby odřenin, špíny, rzi a tak
podobně, teď u Tatry 815 AT-802
dbám na každý detail, včetně opa-
daných lístků a bordelu v radlici,
tak jak to bylo u předlohy.

U modelů řešíte i množství de-
tailů, které ve finále nejsou ani
vidět, proč? Napříkladu rozděla-
ného autobagru máte podrobně
vyvedený motor, ten ale bude
schovaný pod kapotou.
Nad tím už jsem taky přemýšlel
a zvažuji, že motor použiji jinde.
Skryté detaily jsem ale dělal i u jeřá-
bu, například na podvozku je
spousta neviditelné práce, převo-
dovka je detailně zpracovaná.

Na jeřábu jste strávil přes tisíc ho-
din, to vás to tak dlouho bavilo?

Mnohdy mě to samozřejmě nebavi-
lo a bylo to o nervy. Je strašně těžké
se opravdu udržet, abych to ke kon-
ci neodfláknul, protože to přiroze-
ně chci už mít hotové. V tom,
abych to neuspěchal, mi pomáhá
můj kamarád, modelář Michal Do-
stál z Jablonce nadNisou, který pře-
barvované modely dělá už dlouho
a je v tom na špičkové úrovni. Sám
si mě vyhlédl a naučil mě spoustu
věcí, jezdil jsem k němu modelařit
třeba i na celé víkendy. Dodnes je
mým vzorem. Díky němu jsem se
začal věnovat přemalovaným mo-
delům.

Jak na modelu děláte například
odřeninu či oprýskanou barvu?
Na to existuje speciální přípravek
na odřeniny, v podstatě je to lak,
který nepustí barvu pod sebou. Na
něj se nastříká další akrylová barva.
Mokrým štětcem se potom přes to

jezdí a barva pouští a začne praskat
tak jako ve skutečnosti, oloupaná
barvamá i hrany. Někdy na díly na-
nesu více než šest vrstev barvy.

Jste fanoušek techniky?
Vůbec, je to pro mě neznámá věc,
i když o jeřábu toho teď vím už to-
lik, že bych jej snad dokázal sesta-
vit i ve skutečnosti. Zkoumáním fo-
tografií předlohy, včetně těch de-
tailních, někdy strávím víc času než
samotným lepením.

Dostal jste nějakou nabídku za
váš jeřáb?
Ten bych jen tak neprodal. Jeden
zájemce byl, řekl jsem si za něj pa-
desát tisíc korun, což je ale i tak
málo, vyšlo by to na padesát korun
za hodinu práce.

Co vámmodelářství přináší?
Mám radost z výsledku a hlavněmě

baví to stavět. Je to něco jako malo-
vání obrazu, myslím si, že s umě-
ním to má dost společného. Vytvá-
řet odřeniny, stékající špínu, rez
a tak podobně, to není vůbec snad-
né. Zároveň si u toho dost odpoči-
nu. Dříve jsem dělal různé sporty,
ale u ničeho jsemmoc dlouho nevy-
držel. Teď překvapuji sám sebe tím,
kolik času jsem schopen u jednoho
modelu strávit. Samozřejměmě těší
i úspěchy na soutěžích, i když kvůli
tomu to nedělám. S jeřábem jsem
byl na pěti soutěžích, čtyřikrát z
toho to byl nejlepší model výstavy.

A je něco, co je vám na modelář-
ství protivné?
Sériová výroba, tu nesnáším. Když
třeba musím udělat šestnáct stej-
ných kol, tak to mě opravdu neba-
ví. Dost jsem se nazlobil i s kulatou
kabinou jeřábu, něco takového už
v životě dělat nebudu.

Precizní detailista Michal Traj nyní pracuje namodelu autobargu Tatra 815 AT-802, jehož skutečná předloha zarůstá trávou až v Jeseníku. Vpravo nahoře
je jeho loňský výtvor, maketa jeřábu Tatra 148 AD20, a pod ním detailní snímek radlice autobagru. Foto: 1x Viktor Votruba,MFDNES, 2xMichal Traj

Viktor Votruba
redaktor MF DNES

Praha-východ

Oprava školky se
prodraží, dělníky
překvapil azbest
Když se město Úvaly rozhodlo po
40 letech zrekonstruovat svou Ma-
teřskou školu Kollárova, plánova-
lo, že to stihne udělat během let-
ních prázdnin a za cenu 12 milionů
korun, ani jedno z toho ale nevy-
jde, protože stavební firma zajišťují-
cí rekonstrukci našla v konstrukci
budovy mnohem více nebezpečné-
ho azbestu, než se předpokládalo.
Nachází se nejen v opláštění, ale
také ve vnitřních částech objektu,
bude proto nutná kompletní sana-
ce budovy, do které se tak 125 dětí
vrátí namísto 1. září pravděpodob-
ně až v lednu příštího roku. Rekon-
strukce se tím prodraží přibližně o
3,5 milionu korun, nehledě na ná-
klady spjaté s provozem provizor-
ní školky. (vot)

MladáBoleslav

Na Putnu se turisté
dostanou až
koncem srpna

Turisté mířící na „českou šikmou
věž v Pise“ mají zatím smůlu. Zříce-
nina hradu Michalovicích putna s
typicky nakloněnou věží Putna pro-
chází už několik týdnů úpravami,
které mají zajistit bezpečnost ná-
vštěvníků. Tuhá zima totiž zhoršila
špatný stav památky a na jaře tam
začalo padat kamení. „Stále pracu-
jeme na zabezpečení zříceniny, už
zde vzniklo dřevěné zábradlí a
nyní dojde na stavbu záchytné stě-
ny, která bude návštěvníky chránit
před případnými padajícími kame-
ny,“ vysvětlil náměstek primátora
Daniel Marek. Zřícenina by mohla
být pro turisty zpřístupněna kon-
cem srpna. Provoz přírodního amfi-
teátru, kde se pravidelně koná na-
příklad promítání letního kina,
není pracemi nijak omezen. (psv)

Mladoboleslavsko

Kněžmost bude
mít energeticky
soběstačnou školu
Kněžmost na Mladoboleslavsku
zmodernizuje areál základní školy.
V rámci toho nechá zbourat jeden
ze starých objektů a místo něj ne-
chá postavit několik dalších bu-
dov, díky kterým se zvýší kapacita
školy. Všechny stavby jsou projek-
továny tak, aby splňovaly paramet-
ry pasivního domu. Zdrojem elek-
trické energie bude fotovoltaický
systém. Rozpočet na stavbu činí
100milionů korun. (ČTK)

Papírové tatrovky budí
úžas, jsou jako pravé
Zkorodované a věkem ošlehané tatry Michala Traje vítězí na soutěžích modelářů

Zaměstnání - Nabídka
Základní škola Špitálská, Praha 9, přijme
od září vychovatelku školní družiny, asistent-
ku pedagoga, na II. stupeň učitele M a Ch a
dále učitele AJ a NJ. Kontaktní mail:
nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz135160

ZŠ Praha 9-Čakovice hledá kvalifikované-
ho/ou učitele/ku na I.stupeň s AJ, asistenty
pedagoga na plné úvazky. Nástup září 2017.
Váš životopis zasílejte prosím na email:
zscakovice@zscakovice.cz. Dále hledá vy-
chovatele/ku do ŠD na 1/2 a na 3/4 úvazek,
nástup v září 2017. Váš životopis zasílejte
prosím na email:
ty.matejickova@gmail.com.137867

Bythos s.r.o. přijme účetní pro předpis ná-
jemného včetně vedení účetní evidence.
Tel. ing. Zdeněk Kužel, tel. 233 377 181, 233
376 409 138009

Odborného referenta nákupu ZT pro Úsek
zdravotnické techniky a metrologie - Odbor
zdravotnické techniky přijme Všeobecná fa-
kultní nemocnice v Praze. Nástup ihned

nebo dle dohody. Kontakt Mgr. Radka Stra-
ková 224962131, radka.strakova@vfn.cz.
Kompletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, ka-
riéra.138224

Odborného referenta / Technika správy
evidence ZT pro Úsek zdravotnické techni-
ky a metrologie - Odbor zdravotnické techni-
ky přijme Všeobecná fakultní nemocnice v
Praze. Nástup ihned nebo dle dohody. Kon-
takt Mgr. Radka Straková 224962131,
radka.strakova@vfn.cz. Kompletní znění in-
zerátu na: www.vfn.cz, kariéra. 138228

Státní příspěvková organizace v Praze 1 při-
jme ekonomku/a do vedoucí funkce. Vysoko-
školské vzdělání ekonomického směru a pra-
xe v podobné organizaci podmínkou. Nástup
říjen 2017. Nabídky včetně životopisu zasílej-
te do 25.8.2017 na email
smidova@pamatnik-np.cz.138758

www.pracedoma.cz Využij PC / net! 138766

Domov sv. Karla Boromejského hledá re-
gistrovanou zdravotní sestru, sanitáře/sani-
tářku a ošetřovatelku. Finanční ohodnocení
je srovnatelné s tarify ve státním sektoru. Co

je u nás navíc, je pěkné prostředí, možnost
ubytování pro ženy, přátelský a dobrý kolek-
tiv, spokojení pacienti. Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

138848

Byty - koupě
PRO DCERU koupím byt družstevní nebo
byt v osobním vlastnictví v Praze. Platím v
hotovosti. Tel:702044164. 135319

Nemovitosti - koupě
NA INVESTICI koupím byt, dům, pozemek i
chatu v Praze do 50km. Tel: 602212121135347

Koupím
Pianino nebo křídlo. 602366831138518

Stříbrné příbory. 602366831138665

Staré obrazové rámy. 602366831138686

Nájmy
Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.135262

Právní zástupce zaměstnanců 02, FIO-

BANK, poptává byty k pronájmu a ke koupi v
Praze. Právní servis zdarma.Tel:
602/219621.135291

Pro zaměstnance zastupitelských úřadů hle-
dáme byty k pronájmu v dobrém stavu v Pra-
ze. Tel:274810596 136343

Sběratelství
Koupím staré kožichy, kabelky, bižu, jantaro-
vé korále, dečky a jiné staré z pozůstalosti.
T: 776091500 Praha136277

Vzpomínka

Nemocnice Na Pleši s.r.o.,
262 04 Nová Ves pod Pleší

přijme do pracovního poměru:

všeobecné sestry
do nepřetržitého provozu

i na zkrácený úvazek
Na oddělení onkologie

náborový příspěvek 5000,- Kč
při plném pracovním úvazku.

Požadujeme zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
registrace a specializace jsou výhodou.
Nabízíme práci v mladém kolektivu,

podporu dalšího vzdělávání,
možnost ubytování v areálu nemocnice.

Písemné nabídky s CV zasílejte
na e-mail: personalni@naplesi.cz, tel.: 318 541 513

V tomto týdnu si připomínáme
nedožité 85.narozeniny

paní Milady Vajnarové,
roz. Feitové.

S láskou vzpomínají bratr Karel,
manžel Slávek, dcera Milada, syn
Vratislav, vnučky Soňa a Magda,
vnuk Martin a pravnučky Anička

a Adélka.

heutetoday

Hoy

INZERCE

Profil
Michal Traj

Jedenadvacetiletý modelář Mi-
chal Traj začínal s modelářstvím
klasicky – jako dítě si vystřihoval a
lepil modely z časopisu ABC. Pak
začal objevovat modely na
internetu, dotvářet je a hlavně je
barvit a dávat jim patinu. Výsled-
kem jsou zcela realistické makety.
První takovou se stal jeřáb Tatra
148 AD 20, který dokončil vloni na
podzim. Nyní pracuje na autobagru
Tatra 815 AT-802. Jeho modely
budou k vidění například na listopa-
dové výstavě Neratovický papír,
kde vloni získal s jeřábem první
místo.
Vystudoval střední průmyslovou
školu stavební a nyní pracuje jako
projektant v pražském architekto-
nickém ateliéru.


