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Vitrína je pro mnohé modeláře místem, kde mohou vystavit na odiv svoje "poklady". Tak i
já jsem přemýšlel, jak to s vitrínou vyřešit. Čas od času jsem okukoval vitríny v různých letácích
nebo obchodech, ale v podstatě žádná neodpovídala mým představám. Nakonec mi pomohla
náhoda. Když jsem pomáhal cosi hledat u manželčiných rodičů na půdě, narazil jsem tam na
složené skříňky ze staré sektorové obývací stěny. Uvědomil jsem si, že jsem ji tam před léty
pomáhal uložit. No a nápad byl najednou na světě.
Skříňku, zepředu prosklenou, jsem vyhrabal a donesl domů. Po vyčištění jsem dospěl k
tomu, že povrchová úprava je vyhovující a není s ní třeba nic dělat.
Vzhledem k velikosti skříňky se přímo nabízelo místo na zdi vedle kolejiště. Manželčin
souhlas pak umožnil spustit práce na zušlechťování skříňky.
Pořídil jsem dva držáky, které přijdou navrtat do zdi pod vitrínu, dvě malá plechová elka,
která budou skříňku jistit nahoře, potom ještě 12 držáků pro nesení skleněných poliček a
samozřejmě nějaké vruty a hmoždinky. Dále jsem koupil zářivkové světlo s naklápěcím
reflektorem, vypínač na kabel a kousek kabelu. A nakonec jsem u sklenáře objednal sklo na
poličky a zrcadlo na zadní stěnu vitríny.
Na vnitřních bočnicích skříňky jsem rozměřil pozice pro držáky poliček a vyvrtal pro ně
otvory. Podobně jsem připravil místa pro kolíčky, které budou držet zrcadlo u zadní stěny.
Na spodní stranu vrchu skříňky jsem připevnil světlo. Kabel jsem přestřihl a volný konec provlékl
otvorem v desce ven ze skříňky a zapojil do vypínače přišroubovaného na hraně skříňky. Z druhé
strany vypínače je vyveden kabel se zástrčkou. Potom už stačilo skříň připevnit na zeď. Světlo
fungovalo a nezbývalo tedy, než počkat na sklo a zrcadlo.
Po dodání jsem zrcadlo opatrně nasunul do skříně, zajistil kolíčky a poté na držáčky položil
tři skleněné poličky. Nakonec následovalo nasunutí původních čelních skel. Zbylo už jenom
umístit nějaké ty modely, aby bylo na co koukat. ☺

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Obr.1 – Hotová vitrína pověšená na zdi
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Obr.2 – Rozsvícené světlo ve vitríně
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Obr.3 – Spodní držák a vlevo kabel ke světlu

Obr.4 – Horní pojistný držáček a vypínač světla

Obr.5 – Pohled na kolíček fixující zrcadlo u stěny

Obr.6 – Plastové držáčky nesoucí skleněné poličky

Obr.7 – Zaplněná vitrína
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