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Návod k sestavení vystřihovánky
Ke slepení vystřihovánky budete potřebovat velké a malé nůžky, pravítko (na rýhování
ohybů), lepidlo (nejlépe Kanagom nebo Herkules) a párátko nebo špejli pro nanášení lepidla.
Způsob zpracování sokolovny je obdobný jako u vystřihovánek z časopisu ABC. Plná čára
zakončená trojúhelníkem značí ohyb, který budete nařezávat z líce papíru a ohýbat tiskem od
sebe. Čerchovanou čáru budete rýhovat z rubu a díl se ohýbá tiskem k sobě. Přerušovaná tenká
čára ohraničuje plochu, na kterou se bude lepit jiný díl. Na zálepce je uvedeno číslo dílu, na který
se lepí. Pokud je na zálepce tečka, lepí se na jiné místo stejného dílu. Pro lepší orientaci správného
umístění dílů jsou připojeny návodné kresby s čísly dílů.
Při tisku vystřihovánky z formátu PDF je třeba zachovat originální rozměry (skutečná velikost
nebo měřítko 100 %). Správnost modelu byla ověřena slepením výtisku tištěného na čtvrtku.
Po slepení jednotlivých dílů nechte vždy stavbu zaschnout. Přitom je díly vhodné zatížit, aby
se nezkroutily.
Pokud nemáte zkušenosti se stavbou a chcete si vystřihovánku zjednodušit, pak:
Úplné zjednodušení oken
Okna nebudete vystřihovat a jejich bílé plochy si vybarvíte. Stěna však zůstane plochá.
Vlastní práci začnete vlepením oken a dveří do vystřižených otvorů hlavních stěn. Na díl 1
nalepíte 2 okna 27, 3 dvojice oken 26 a dvě dvojice oken 28, na díl 2 okno 29 a 30, na stěnu
dílu 3 pak okno 31, 32, 33 a 3 okna 34, na díl 4 dvojici oken 35, 3 dvojice oken 26, dvojici oken
36 a dveře 37 a 38. Po zaschnutí slepíte stěny hlavního sálu stavby – díl 1, 2, 3 a 4 zatím pouze
do průběžného pásu (při stavění se budou spojovat ještě s dalšími částmi). Zpracované stěny
odložíte samostatně a necháte uschnout tak, aby se nezkroutily.
Následovat bude příprava stěn zázemí objektu a promítací kabiny. Na díly 5, 6 i 8 se některá
okna lepí svrchu a některá do vystřižených otvorů – záleží, zda se jedná o stará okna nebo o okna
upravovaná či dodatečná při dostavbě. Okno 42, 2 okna 39, 2 okna 41 a dveře 40 se lepí na
povrch (nevystřihují se pro ně otvory), okno 44 a dvojice oken 43 se lepí zezadu pod vystřižené
otvory. Na díl 6 nalepíte svrchu bez vystřihování dveře 47 a 48, pod vystřižené otvory pak
sestavy oken 45, 46 a 49. Na díl 8 nalepíte svrchu dveře 51 a pod vystřižený otvor okno 50. Po
zaschnutí můžete slepit stěny 5 a 6.
Pokračovat budete střechami, komíny a střešními větráky. Na všech střechách (9, 10, 11,
12, 13, 14, 20, 58 a střeše spojené s částí stěny 15) přehnete okraje přesahů, přilepíte je
zespodu na střechu a necháte zaschnout. Zpracujete jednotlivé komíny 59, 61, 63, 65, 67, 69
a 71. Ještě je třeba připravit 2 větráky z dílů 57 a 58. Po zaschnutí vlepíte do vystřižených otvorů
ve střeše dílu 10 postupně komíny 59, 61, 63 a 65, komíny 67 a 69 patří do otvorů ve střeše
13 a komín 71 do otvoru ve střeše 9. Větráky si zatím ponechte stranou.
Po zaschnutí všech vlepených dílů slepte hlavní střechu – díly 10, 11, 12 a 15 (díl 15 je
spojená část střechy se stěnou) a vlepíte do nich větráky 57. Stejně tak slepíte střechu na zázemí
z dílů 13 a 14. Ačkoliv se tyto hlavní střechy na díle 12 vzájemně potkávají, na stěny se budou
lepit jednotlivě a spojí se až při tom. Střechu 20 zatím ponechte bokem.
Sestavení objektu začněte vytvarováním promítací kabiny z dílů 7 a 8. Po zaschnutí stěn na
ně přilepte i střechu 9. Tím máte jakési centrální jádro. K němu připojte do vyznačené polohy na
díle 7 stěnu 5. Dále je třeba nalepit stěnu 2 do vyznačené polohy na dílu 5 a konec dlouhého
pásu stěn (díl 4) přilepit na díl 8. Aby stavba dostala tvar, pokračujte přilepením hlavní střechy
z dílů 10, 11, 12 a 15 na stěny 1, 2, 3, 4, 7 a 8. Během lepení střechy na obvodové zdivo
hlídejte, aby byly zachovány pravé úhly a díly stěn stály celou svojí spodní hranou na podložce.

Pokračovat budete nalepením schodiště do promítací kabiny 16 na stěny 4 a 8 a po
zaschnutí dokončíte sestavení stěn nalepením dílu 6 na stěnu 8 a schodiště 16. Máte-li vše hotovo
s proschlé, můžete nalepit střechu zázemí z dílů 13 a 14 na stěny 5, 6, 7, 8 a střechu 12. Teď
máte hlavní hmotu objektu hotovou a můžete nalepit vrchní desky na komíny (na půl přehnuté
a slepené díly 60, 62, 64, 66, 68, 70 a 72).
K dokončení stavby zbývá ještě vstupní část. Nejprve nalepte na díl 55 znak 73. Následně
se nalepí na stěny dílu 17 vstupní dveře 54 a štít 55. Po zaschnutí stěny ohněte a do vystřižených
otvorů vlepíte ohnutá okna 52 a 53 – pozor, lepit je třeba ohnuté díly (stěny i okna), při nalepení
v rovině by již stěny nešly ohnout. Pokračovat budete zadní stranou štítu 18, který nalepíte na
stěny 17 z boku – horní hrana dílů musí být na stejné úrovni – a horní vodorovné části. Následně
nalepte střechy štítu 19 – boční části stupňů štítu se nelepí, dostatečně drží je vodorovné části. Na
zadní stranu štítu a stěny nalepíte střechu 20 a celou tuto část můžete přilepit k hlavní stavbě na
díly 1 a 10.
Nyní je na řadě vstupní schodiště. Z dílů 21 a 22 a dílů 23 a 24 vytvarujte a slepte boční
stěny s parapety. Následně slepte obě boční stěny schodiště s vlastním schodištěm 25. Při tom je
opět nutno dbát, aby všechny spodní hrany ležely na podložce a nedošlo ke zkroucení tohoto
bloku. Také je vhodné pomocí gumy či jiného menšího předmětu vše zatížit do zaschnutí. Ještě
připravíme stříšku nad vstup slepením dílu 56. Jakmile je vše suché, můžete přilepit vstupní
schodiště i stříšku na díl 17.
Vystřihovánka hostivické sokolovny podle toho, jak vypadala po přístavbě přísálí, klubovny,
vstupu z Jiráskovy ulice a rozšíření jeviště v roce 1952 a následných úpravách jako změny
některých oken v severním zázemí, je hotova. Věříme, že se vám povedla a pustíte se i do stavby
dalších staveb z Hostivice.

