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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 %). POZOR: List 4 je na formát papíru A3, všechny ostatní jsou formátu A4. 
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. 

 

Vlastní práci začnete vlepením oken a dveří do vystřižených otvorů hlavních stěn. Na díl 1 
nalepíte okno 27, 3 dvojice oken 26, 2 okna 28 a dveře 29, na díl 2 okno 30, 3 okna 31 a okno 
32. Následně se tuto stěnu dílu 2 svrchu bez vystřihování otvoru nalepí vstupní dveře 35 a štít 
36, okna 33 a 34 do vystřižených otvorů si zatím ponechte stranou. Na stěnu dílu 3 pak okno 
37, 38 a 3 okna 39; na díl 4 2 dvojice oken 40, dvojici oken 41, dvojici oken 42 a dveře 43. 
Na dílu 5 již vybarvené okno zůstane v ploše, do vystřižených otvorů se vlepí 4 okna 45, 2 dveře 
44 a svrchu bez vystřihování se přilepí 2 pásy obkladu 46. Na díl 6 se do vystřiženého otvoru lepí 
dveře 47 a svrchu bez otvoru 2 pásy obkladu 48. 

Po zaschnutí slepíte všechny stěny stavby – díl 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Zpracované stěny odložíte 
samostatně a necháte uschnout tak, aby se nezkroutily. Po zaschnutí stěny ohněte a do 
vystřižených otvorů dílu 2 vlepíte ohnutá okna 33 a 34 – pozor, lepit je třeba ohnuté díly (stěny 
i okna), při nalepení v rovině by již stěny nešly ohnout. Dále dotvarujte štít nad hlavním vstupem 
přilepením na boční části a vzájemných zálepek stříšek. Horní díl nalepíte později. 



Pokračovat budete střechami, výdechem vzduchotechniky a střešními větráky. Na všech 
střechách (8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dvou střechách 54 a střeše spojené s částí stěny 15) 
přehnete okraje přesahů, přilepíte je zespodu na střechu a necháte zaschnout. Dále do stěn vikýře 
13 vlepíte okno 51 a na hlavní střechu 8 nalepíte svrchu 4 střešní okna 52. Zpracujte výdech 
vzduchotechniky díl 55 – čelo výdechu a spodní oblouček zůstávají prázdné, horní část je třeba 
vytvarovat do oblouku až k hraně.  Ještě je třeba připravit 2 větráky z dílů 53 a 54.  

Po zaschnutí slepte střechu – díly 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 (díl 13 jsou stěny 
částečného vikýře, díl 15 je spojená část střechy se stěnou) a vlepíte do nich větráky 53 a výdech 
vzduchotechniky 55. Na závěr přilepíte střechu vikýře 16. 

Nyní můžete přilepit střechy na stěny. Při lepení střechy na obvodové zdivo hlídejte, aby byly 
zachovány pravé úhly a díly stěn stály celou svojí spodní hranou na podložce. Část střechy nad 
přístavbu do hřiště zatím zůstane volně v prostoru. 

K dokončení stavby zbývají ještě 3 přisazené části stavby. Nejprve zpracujte zrcadlový sál do 
hřiště – do otvorů stěny 7 se nalepí 2 okna 49 a dveře 50. Po zaschnutí stěny ohněte a zpracujte 
atiky na dílu stěn. Následně můžete tuto přístavbu přilepit na celek na díl 4 a na taktéž přesahující 
střechu dílu 8. Dalšími „přístavky“ je schod před vstup ze hřiště 20 a přípojkové skříně 19. Oba 
tyto díly zpracujte nalepením na vlastní díl a následně na správná místa na dílech 2 a 6. 

Nyní je na řadě vstupní schodiště. Zpracujte boční zídky 21 a 23. 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 2. 

K dokončení nalepte střechy štítu 18 – boční části stupňů štítu se nelepí, dostatečně drží je 
vodorovné části na vstupní část 2, na atiky přístavby 7 nalepíte střechy 17 a na zídky vstupního 
schodiště hodní desky 22 a 24. 

 
Vystřihovánka hostivické sokolovny z roku 2013, je hotova. Věříme, že se vám povedla a pustíte se 
i do stavby dalších staveb z Hostivice. 



Stručná historie hostivické sokolovny 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici vznikla v roce 1892. Za spolkovou místnost byl jako 

nejzpůsobilejší uznán sál hostince Antonína Kapalína (Chmelový keř), kde se již 20. října 1892 
poprvé cvičilo. Koncem roku 1906 se ustavil ženský odbor Sokola, který začal se cvičením v únoru 
následujícího roku. Členové brzy pociťovali potřebu vlastní tělocvičny, ale až roku 1913 došlo 
k ustavení Družstva pro postavení tělocvičny. Družstvo začalo pořádat veřejné akce, jejichž 
výtěžek byl určen na stavbu. Bohužel brzy přišla válka, takže stavba se musela odložit. Po vzniku 
republiky však snahy o její postavení zesílily a družstvu byly odváděny i části výtěžků z divadel, 
přednášek a dalších akcí.  

V červnu 1921 začala příprava dříví na stavbu, 10. července byl zakoupen pozemek a později 
ještě přikoupeny další dva díly parcely z majetku velkostatku. Plán na stavbu vypracoval místní 
stavitel, člen Sokola i Družstva pro postavení tělocvičny Antonín Hakl. Stavba byla navržena jako 
hrázděná. Schůze Sokolů určila, že oproti plánu bude stavba umístěna podélně podle dnešní 
Jiráskovy ulice. Koncem července byly kopány základy a sklep, v srpnu se již základy zdily, v říjnu 
byla postavena dřevěná konstrukce a v listopadu stavba pod střechou. Během zimy, když to počasí 
dovolilo, se na stavbě pokračovalo zděním malého sálu, bytu sokolníka a dalšími pracemi. 
Počátkem roku valná hromada schválila vzetí půjčky pro dostavbu tělocvičny. Práce průběžně 
pokračovaly, a tak 17. a 18. června 1922 mohlo proběhnout slavnostní otevření nové tělocvičny. 

V sokolovně byl velký sál s jevištěm a předsálím, malý sál, bufet, byt sokolníka, šatny, 
záchody a sklad. Družstvo pro postavení tělocvičny včlenilo do prostoru i biograf a získalo pro něj 
licenci. V sokolovně tak nastal velmi pestrý společenský život. Kromě vlastního cvičení zde byly 
pořádány veselice, akademie, šibřinky, přednášky, divadelní představení a pravidelně se promítalo 
kino (v té době ještě pouze němé filmy, které hudebníci doprovázeli na klavír a další nástroje). 
Prostor sálu si pro své plesy a další akce propůjčovaly i jiné spolky. 

V následujících letech byl celý prostor oplocen a upravováno venkovní cvičiště. V roce 1925 
byly okolo cvičiště vysázeny kaštany, podél Tyršovy ulice dvě řady lip, v rohu Tyršovy a Sokolské 
ulice Žižkův dub (na paměť 500letí od úmrtí) a v dolní části břízy. Dále byl v dolní části letního 
cvičiště upraven i tenisový kurt. V roce 1932 byl v rohu cvičiště postaven památník Tyrše 
a Fügnera, který musel být v roce 1941 odstraněn. 

Za 2. světové války byl Sokol rozpuštěn, ale sokolovna sloužila dále jako kino, kde se stále 
konaly i přípustné společenské akce a divadla. Nejspíše během války došlo k úpravě, kdy byla 
důsledně oddělena promítací kabina a bylo k ní postaveno venkovní schodiště od hřiště. 

V roce 1952 byla dokončena přístavba tělocvičny. Byla zrušena obě původní přísálí 
a nahrazena novými na celou délku sálu a jeviště bylo prodlouženo jižním směrem. V rozsahu 
jeviště vznikla nářaďovna a klubovna. Na přísálí z ulice navázal nový předsazený vstup s před-
loženým schodištěm a od něj severním směrem vznikla nová klubovna. Jako materiál na stavbu 
byly využity cihly dovezené z bourané stavby v pohraničí (Petrovice a Tisá poblíž Děčína). Severní 
část zázemí prošla minimálními úpravami (např. oken) a především směrem ke hřišti přístavbou 
toalet a umýváren. Později navázala na jihovýchodní roh dostavba centrální kotelny. 

V roce 1968 byla z důvodů havarijního stavu zbourána část severního zázemí (od sálu 
k Tyršově ulici). Následně pro nedostatek pracovních sil trvala nová stavba velmi dlouho a často se 
nepracovalo. Až v roce 1972 zde byl dokončen nový byt sokolnice, opět malý sál, místnost pro 
učitele školy, klubovna, oddělené toalety a k tomu sprchy a umývárny. Zároveň bylo zrušeno 
venkovní schodiště, protože místo promítací kabiny byl již dříve zřízen balkon. 

 V dalším období probíhaly jen drobné úpravy, až v roce 2013 došlo k celkové rekonstrukci, 
kdy byla opět celá severní část sokolovny kompletně zbourána a nově vystavena jako dvou-
podlažní se sálem pro golf, šatnami, toaletami, umývárnami, klubovnami a saunou.  

V roce 2020 pak byla zrušena sauna a druhé podlaží upraveno pro potřeby výjezdové 
základny zdravotnické záchranné služby. 


