Z naší knihy si můžete vybrat, jakou vystřihovánku si sestavíte. Pro
odlišení od ostatních náhledů jsme je označili modrým názvem. V pravém horním rohu je uvedena složitost vystřihovánky: jednička značí
jednoduchou obtížnost a trojka je určená zkušeným modelářům.
Návody na sestavování vystřihovánek se objevovaly sporadicky.
Stavitelé byli většinou odkázáni na malý obrázek, zručnost, trpělivost a vlastní zkušenosti. U složitějších konstrukcí k jednoduchému
obrázku přibyl stručný návodový text. Jen výjimečně se můžeme
setkat s návodovými kresbami detailně ukazujícími, jak sestavit
příslušnou část modelu. Otázku, čím lepit, tehdejší modeláři řeši-

li ředěným klihem nebo moučným škrobem rozmíchaným ve vodě.
Lepidla, jak je známe dnes, tehdy ještě nebyla. K vystřihování se používaly nůžky různých velikostí, k vyřezávání ostře zbroušený hrot
nože, možná i břitva. Existovala jen nepsaná obecná pravidla k sestavování vystřihovánek, podle kterých se řídíme i v současnosti.
Tato publikace nabízí výběr modelů či figurek, u kterých není žádný návodný obrázek ani text; výjimku tvoří model chrámu a loutkového divadla. Jinde se mezi díly skrývá malá kresbička, jak by měl
sestavený model v konečné fázi vypadat; setkáme se i s obrázkem
zrcadlově obráceným oproti sestavovanému modelu ve skutečnosti.

K sestavování modelů budeme potřebovat: středně velké nůžky, modelářský nebo odlamovací nůž, tupou jehlu, pravítko, tekuté disperzní lepidlo, zašpičatělou špejli na nanášení lepidla, vodové barvy, štěteček.
Pro vyhotovení podložek pro modely domů si připravte: tuhé lepidlo v tyčince, kartónový papír nebo pivní tácky a barevné papíry.

 Než střihneme do stránky s modelem, jednotlivé
díly si nejprve důkladně prostudujeme a představíme si,
jak k sobě příslušné části patří.

 Je-li potřeba některé díly podlepit např. barevným
papírem, musíme tak učinit v této fázi. Díl či díly si nahrubo vystřihneme z papíru a podlepíme. Vsuneme mezi
dva kancelářské papíry a zatížíme větší knihou. Podlepit
doporučujeme figurky betlémů, vojáků, skautů, ale i oblékacích panenek.
 Všechny hrany, jež se mají ohýbat, včetně těch
u chlopní, pečlivě narýhujeme, např. tupou jehlou. Nezapomeňte na narýhování hran u podlepovaných dílů.

 Díly přesně vystřihneme, případně vyřežeme pomocí
modelářského nebo odlamovacího nože a pravítka.
 Hrany, které nám vznikly stříháním, řezáním a ohýbáním, opatrně zaretušujeme vodovými barvami, které
naneseme v odpovídajícím odstínu jemným štětcem.

 Začneme postupně lepit jednotlivé díly k sobě. Ještě
před samotným lepením si vždy vyzkoušíme, jak k sobě
pasují. Pak lehce naneseme tenkou vrstvu lepidla na chlopeň dílu a tu pak přitlačíme k dalšímu dílu na odpovídajícím místě.
 Modely staveb nalepíme na kartónovou podložku, na
kterou předem nalepíme kousky barevného papíru imitujícího např. trávu, cesty, dlažbu apod. a pak na ni model
přilepíme. Zbývá již jen přilepit pečlivě vystřižené a vyřezané stromy, keře a figurky.

 Při sestavování modelů mějte na paměti, že jde o díla
stará i celé století, proto jejich vzhled a přesnost odpovíPůvodní doprovodný text a návod na sestavení modelu Chrámu sv. Jiří
dají této skutečnosti.
od B. Kočího, který naleznete na stranách 19, 21, 23 a 25
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PEVNOST



Pevnost • reklamní vystřihovánka • 16,8 × 16 cm • vydal Antonín Kostelecký, Pečecká továrna na kávoviny, Pečky • 30. léta 20. století

Žitná káva s karamelem zdravý nápoj pro děti – tak zněl nápis otištěný na aršíku s vystřihovánkou vydaném Pečeckou továrnou na
kávoviny Antonína Kosteleckého z Peček, později se sídlem v Praze. Dochovaly se nám dva vystřihovací modely z 30. let 20. století.
Vystřihovánky vojenské pevnůstky a větrného mlýna byly pravděpodobně zdarma přidávány k zakoupenému výrobku. V případě vo-

Hrad • 17,5 × 15 cm • vydavatel FGSS • 20. léta 20. století
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jenské pevnůstky víme, že jde o upravený reprint
vystřihovánky od vydavatelství FGSS. Kromě
doplněných reklamních nápisů se změnila také
vlajka. Prostým domalováním modrého klínu se
stala vlajkou Československé republiky. Pečecká
továrna zanikla znárodněním v roce 1948.

Větrný mlýn • reklamní vystřihovánka • 16,8 × 16 cm • vydal Antonín Kostelecký,
továrna na kávoviny, Pečky • 30. léta 20. století

Továrna na čokoládu a cukrovinky, spol. s r. o. z Opatovic nad Labem založená v roce 1911 vyráběla původně povidla a marmelády.
Později se nabídka rozšířila o čokoládové sladkosti. V poválečných
letech 1945 až 1948 patřily mezi její výrobky mimo jiné i čokoládové vánoční kolekce obsahující různé figurky, které se věšely
na vánoční stromeček. Kolekce
z roku 1947 se prodávaly v papírových krabicích, na jejichž víku
byl přilepen arch s barevným

vystřihovacím betlémem. Tyto archy se dochovaly i nenalepené.
Autora ani tiskárnu neznáme. Kromě tohoto betlému existuje ještě
jeden vystřihovací betlém z Albisu, pravděpodobně z roku 1946.
Konec výroby přišel se znárodněním v únoru 1948.

Obal od čokolády

Betlém • reklamní vystřihovánka
• 26,6 × 34,4 cm • 1947

8
kh0441_blok.indd 6

3.10.2014 15:04:09

HRAD



Hrad • reklamní vystřihovánka • 20,8 × 17,5 cm • vydavatel Josef Chroust • 30. léta 20. století

Brouk je neoficiální ale zažitý název pražského vydavatelství
Josefa Chrousta. Ochrannou známku tvořil obrázek brouka
(chrousta) ve čtverci, někdy v kosočtverci. Působilo ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Z jeho bohaté produkce
známe několikero archů vystřihovacích betlémů, archy vojáků různých armád, archy zvířat, vystřihovací kulisy k loutkovým divadlům (1936) a modely staveb a techniky. Autorem
vystřihovacích vojáků i loutkového divadla byl známý malíř
Ludvík Antonín Salač. Jednotlivé listy měly různé velikosti,
někdy tvořily i dvojlisty (betlémy, figurky vojáků). Vzácné
jsou dochované komplety betlémů vydaných jako soubor
v deskách nebo sešitová vydání oblékacích panenek.
Vzhledem k množství produkce byly jednotlivé archy označeny podle typu vystřihovánky římskou číslicí doplněnou
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Hana hospodyňka • 55 × 34 cm • 30. léta 20. století
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arabskou. Kromě číslování nesly archy i nápis Made in Czechoslovakia, vzácněji pak Československý výrobek. Tato označení nám

Statek • 42,7 × 34,4 cm •
30. léta 20. století

Boj o pevnost • 42,2 × 34,3 cm •
30. léta 20. století

Československá armáda • 41,5 × 34,5 cm •
30. léta 20. století

Betlém • 42 × 35 cm •
30. léta 20. století

(1881 – 1958) Akademický malíř, ilustrátor, středoškolský profesor
kreslení. Proslul jako malíř a kreslíř figurálních obrazů, též ilustroval
mnoho knih. Nakreslil i řadu pohlednicových kreseb mnohdy dopl-
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pomáhají rozlišovat i jednotlivá různá vydání vzhledem k nemalému množství dotisků.

Československé letadlo • 42,8 × 35,1 cm •
30. léta 20. století

Divadelní loutky •
34,1 × 41,9 cm • 1936

něných verši. Část díla vytvořil na Slovensku. Maloval obálky, např.
časopisu Stráž myslivosti. Pro Cihelku - kreslíře byla typická rozevlátá
linka, s níž se setkáváme i u dvou archů Slovanského betlému (1919).

Slovanský betlém • 2 listy • 18,2 × 20,4 cm • 1919
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