
Pár praktických rad (nejen) pro zaèáteèníky:
- Každému høebíku pøed zatluèením otupte špièku poklepáním kladívkem. 
- Høebíky netluète  blíž, než 3cm od konce prkna, aby se nerozštíplo.
- Netluète høebíky do sukù a prasklin ve døevì.

  

V  Ekocentru Zahrada seženete též:
Lupy, pinzety, kompostéry, budky, krmítka...

Aktuální nabídku  najdete na 

www.MB-eko.cz/zahrada

Støechy a boky se montují hoblovanou (hladkou) stranou ven, police hladkou 
stranou nahoru. Èisté (øezané) hrany prken smìøujte všechny dopøedu.

POSTUP:

Kostra "HMYZÍHO HOTELU" - stavebnice
PRÁCE = ZÁBAVA!
Sestavení kostry hotelu Vám zabere asi hodinu, napodruhé už byste to zvládli 
mnohem rychleji. Budete k tomu ale potøebovat pomocníka - máte-li nìjakého 
malého, je to pro nìj jedineèná pøíležitost vidìt dospìlého pøi práci, nìco 
opravdového spoleènì vytvoøit a získat trochu praktické zruènosti! 

K sestavení potøebujete pouze rovnou plochu, na které mùžete zatloukat høebíky, kladívko, 
kleštì (pouze na vytažení ohnutého høebíku) a trochu šikovnosti èi odvahy.... 
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Vyrobili jste úspìšnì kostru HMYZÍHO HOTELU. 
Èím ji vyplnit, kam nejlépe umístit a jak pozorovat zajímavé hmyzí 
návštìvníky se dozvíte na druhé stranì tohoto návodu.

Pokud nechcete hotel postavit, ale povìsit na stìnu, vyvrtejte 
na zadní hranì horní police zespodu 1 èi 2 otvory, za které ji 
zavìsíte na pevné háèky nebo drátky. Zaplnìný hotel bude 
tìžký a pøi pádu by mohl poranit.

Spolu s pomocníkem postavte na kratší 
hranu dvì police a na nì srovnejte bok. Bok 
má hoblovanou plochu nahoøe, police obì 
stejným smìrem. Èisté (øezané) hrany 
všech tøí dílù jsou na stejné stranì. Opatrnì 
stluète.

Støechu odložte stranou a 
smontovanou sestavu položte na 
bok. Druhý bok pøitluète (hladkou 
stranou nahoru) nejprve na okrajích. 
Pøed pøitluèením prostøední police 
zkontrolujte její polohu mìøením.

Stluèený základ hotýlku použijeme 
jako pomùcku pro smontování 
støechy: Položte oba díly støechy dle 
obrázku (hladkou stranou ven, èisté 
hrany na stejnou stranu) a opatrnì 
stluète.

Hotovou sestavu postavte hladkou stranou polic nahoru a èistými hranami k 
sobì. 
Od špièky støechy zevnitø namìøte na obì køídla 17cm a pravítkem vyznaète 
èáru pøes celou šíøku prkna. 
Støechu usaïte èistými hranami k sobì pøesnì na rysky a opatrnì pøitluète.
(Doporuèujeme pøedtlouci høebíky do støechy ve stejné poloze jako na obr.3.)

Mezi pøitluèené police postavte tøetí 
(hoblovaná plocha a èistá hrana míøí 
shodnì s pøedchozími) - rozmìøte na 
obou hranách stejnou vzdálenost, kde 
chcete polici umístit.
Opatrnì pøitluète - kontrolujte správnou 
pozici police.
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