dd

Ahoj, letos to bylo asi 6 let, začínal jsem v TRS 04 a letos jsem přešel na TS
09 a používám ji.

Kdysi dávno na starém PC jsem hrál BVE a docela mě to bavilo.
MSTS mě neoslovil.

U té úzkokolejky.

Fiktivní.

Trundovou sadu používám.

Taky Trundovu sadu, přijde mi pěknější než JVC, které jsem používal hojně
dříve. Podle mě, by mapa bez zeleně vypadala chudě. Dotváří to atmosféru
tratí, jejich kvalitu atp. :)

Návěstidla používám hlavně od Limbonica, mechanické od Hummuse a
Prskavky.

Ano elektrifikoval, celkem mě to i baví a můžu říct, že mi to jde, ale občas je
nějaký zádrhel. Naučil jsem se to více méně sám, plus nějaké tutoriály nebo
rady lidí.

Používám je jen k pomocí elektrifikace a k měření pro upozorňovadla.

Nevyrábím, většinou si vystačím s tím, co mám, ale někdy někoho
požádám o vytvoření něčeho. S G-Maxem neumím.

Koridory moc nemusím, spíše lokálky a ty vedlejší tratě (pod trolejí nejlépe
:) )

Venku, na fotkách atp.

Na diorámách jsem začínal stavět „pokročilejší stavby“. A docela mě bavilo se
takhle učit. Screenů z diorámat jsem měl fakt hodně, asi 150. Z jednoho
dioráma se vyvinula ta úzkokolejka.

Stavím nyní tramvajovou mapu, která se odehrává v roce cca 1930. Pak
stavím tu elektrickou mapu a trolejbusovou. Všechny jsou fiktivní.

Tramvajová a elektrická ano. Trolejbusová je soukromá pro autora
trolejbusů a drátů.

Tramvajová: asi 5
Trolejbusová: asi 5
Elektrická: asi 16

Na elektrické mapě je to stanice Rukojmí.

Upřímně já vůbec nejezdím. Mě to nebaví. Mapu s jednou za čas prolítnu,
abych věděl jak co funguje, jinak ne.

Až vydám elektrickou mapu, tak dodělám ty dvě. V hledáčku mám lesní
úzkokolejku. Ta je částečně načnutá.

Místo konání: Česká Třebová
Datum: 17.11.2012
Účast:
Glocky,Emppu,Kuna,Martan,Plesky,Pr
skavka, 750225

Ke konci listopadu jsme se sešli již u druhého srazu Trainzáků.
Na prvním srazu v Kolíně nám moc nepřálo počasí, pršelo.
Na tomto srazu Lia 2 sice nepršelo, zato byla pořádná zima.
Všichni přijeli dopoledne,Zapsali jsme se u Pleskyho a debatovali o Trainz.
Poté jsme šli fotit na nádraží a k trati. Po pár fotografiích nám byla taková
zima , že se celá skupina Trainzáků vydala směr nádraží-hala-nádražní
restaurace.
Tam jsme si dali dobrý vývar, někdo kávu, někdo pivo a opět jsme
podebatovali o Trainz.
Myslím že jsme si to všichni užili uznejte sami, připravil jsem pro vás
video.

VIDEA ZE SRAZU LIA2:
Martan: YOUTUBE
Plesky: YOUTUBE

LIA SRAZ 3
Místo konání: Ústí nad Labem
Datum : 16.března 2013
Facebook událost

Fotografie: Archiv autora/František Pleskot

…První model byl nějaký malý objekt, jakýsi váleček se čtverečkem...

Ahoj, já jsem začal s trainzem už hodně dávno, když byla verze
2004 nová. Asi jako každý jsem začínal jezdit s tím co bylo, přes
vytáčené připojení jsem si draho stahoval první české modely,
které už dneska skoro nikdo nepamatuje. Pak se to začalo
rozjíždět.

Dostal jsem se do komunity na webu trainzpedro, kde jsem
pojmul spoustu moudrosti od starších. Moc jsem toho musel
vykoumat sám, až jsem začal tvořit nějaké primitivní reskiny a
později dokonce modelovat.

Tak první reskin je možná doteď ke stažení :)) Byly to nějaké
150, které jsem vytvořil pouze v Malování úpravou 151 od
hummuse. Jenom jsem upravil tabulku a předělal nějaké
větráčky v bočnici. Další zajímavý výtvor byly 854, kdy jsem
pseudo-fototextury naplácal na model 853 od Balda a dostal za
to hodně vynadáno.
První model byl nějaký malý objekt, jakýsi váleček se
čtverečkem...

Začal jsem přemýšlet o tom, že se pustím do lokomotivy. A teď
do které - zjistil jsem které ještě nejsou a pak jsem to porovnal
s tím, na co šly sehnat typáky. No, a nejvíc mě zaujala ponorka.
Tvářila se poměrně jednoduše, takový krabicoidní tvar, přitom
hezký.

Ani ne, začal jak jsem si našel typák, začal jsem rovnou
modelovat.

Hodně dlouho, začal jsem někdy v roce 2007, neuměl jsem v
gmaxu skoro nic, ale chtěl jsem jít dál. Četl jsem si spoustu
návodů, co jsou volně na netu. I když už to vypadalo jako
hotové, několikrát jsem předělal skoro celý model od znova,
protože jsem se naučil nový a lepší způsob. Pořád jsem se tím
plácal, nedařilo se...

Podařilo se, už jsem si řekl, že to musím dotáhnout do konce,
aby mělo moje snažení smysl.
Zajímavé je, že jsem modeloval, aniž bych měl vlastní fotky.
Všechny podklady mám od někoho. Vznesl jsem dotazy ve
fórech (jak trainz, tak msts) a dostalo se mi spousty fotek.
Krátce před zveřejněním se mi ozval i velký milovník ponorek
Emppu, který měl další materiál a sám vytvořil (a tvoří a
bude...) další reskiny.
Podklady k tvorbě kabiny a zvuků jsem dostal od fajn kolegů z
msts, výměnou za modely několika mých budov. Autorem
zvuků je známý zvukař Jacek.

Je jich 11, které už lze stahovat na mých stránkách. Konkrétně
to jsou 005, 011, 013, 017, 018 a 019 za ČD Cargo a dál 601 a
624 Skanska, 602 TSS, 618 ŽSR a 631 Energaspol Nejradši z nich
mám tu poslední zmíněnou a sedmnáctku s devatenáctkou.

Ještě přibudou minimálně 2, na kterých pracujeme (jedna cargo
a jedna soukromá). Pak bych chtěl i prototyp, model mám,
chybí kabina a kvalitní materiál na textury.
Kromě ponorek mám rozpracované i jiné modely, z toho
většího a netajného bych měl zmínit Stadler RS1, neboli 840 a
841.

WLABmee při testování

Bdmtee281-275

Regiopanter ve výstavbě

ROZHOVOR S GLOCKYM A MILDOU V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

WWW STRÁNKY
www.glocky-trainz.funsite.cz

Novoroční jízda na
Doupovské dráze
datum út 1.1.2013
Kadaň-Prunéřov
12.50, Vilémov u
popis Kadaně 13.3413.55, KadaňPrunéřov 14.38
Kadaň-Prunéřov trasa Vilémov u Kadaně
a zpět

vozidla

T212.0683,
Blm

organizuje Doupovská dráha
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