
Evangelický kostel ve Škvorci 

    

Měřítko přibližně 1:100, doporučeno tisknout na 200g papír 

Popis 

Základní kámen ke stavbě byl položen 12. června 1892 a první bohoslužba se v dokončeném kostele konala již 

14. května 1893. Prvním duchovním byl v roce 1907 Jarolím Nešpor. V roce 1951 byla provedena částečná 

oprava střechy kostela, v roce 1955 pak byly opraveny varhany a do kostela zaveden elektrický proud. Oprava 

fasád však byla dokončena až v roce 1962. Velká oprava proběhla v letech 1975-78. V roce 1990 byla zjištěna 

trhlina v oblouku apsidy a podmáčení stavby, takže muselo být v roce 1991 započato s generální opravou 

kostela, která byla dokončena v roce 2004.  

V roce 2017 oslaví sbor ČCE ve Škvorci 125. výročí od položení základního kamene ke kostelu. 

Výtah ze zprávy PHDr. Miloše Schmidta 

Podrobnější informace o historii evangelického sboru  ve Škvorci najdete na webových stránkách: 

http://fsskvorec.webnode.cz/o-nas 

Návod: 

Vzhledem k velikosti doporučuji všechny velké díly podlepit kartonem (šablony jsou na poslední straně). 

Podstavec 1 podlepte překližkou a nechte proschnout. Z dílů 2, 3 a 4 sestavte šest oken a vlepte do stěn 5 a 6. 

Díly 5-8 nalepte na podlahu 9 a celek na podložku 1. Vytvarujte a vlepte díly 10 a 11 na díl 7. Pokud jste díl 8 

podlepili, strop 12 zkraťte tak, aby pasoval mezi díly 7 a 8. Přilepte chlopeň 13 a celek nalepte k dílům 5-8. Do 

stěn věže 14 vlepte dveře 15, vedle okna 16. Nad dveře vlepte okna 17 (chybějícími chlopněmi k sobě), vedle 

nich zaslepená okna 18. Do vrchní části vlepte tři okna sestavená z dílů 19 a 20. Celek nalepte na podlahu 21 a 

přilepte na podstavec 1 a k dílu 7. Doplňte strop 22. Okna 23 vlepte do ohnutého dílu 23, přilepte díly 25 a 26 

a celek nalepte na podstavec 1 a stěnu 8. Ke stropu 26 a stěně 8 nalepte díl 27 a přilepte střechu 28. Doplňte 

ozdobu 29. Díl 30 opět zkraťte dle potřeby, nalepte chlopeň 31 a celek nalepte na strop 12 a k zádům 8. 

Nalepte střechu 32, doplňte hřebenáč 33 a stříšky 34 a 35. Na strop věže nalepte díl 36. Střechu věže slepte 

z dílů 37 a 38 a nelepte na 36. Kolem kostelíku nalepte dle návodné kresby rantl 39. Díly 40 podlepte tak, aby 

vrchní schod byl zároveň s dveřmi (vyberte si verzi horního schodu, delší překryje mezeru u dveří). Nalepte 

ozdoby 41, 42 a 43, v případě potřeby je zkraťte. Do oken vlepte parapety 44 a 45. 

Dle vlastního vkusu můžete doplnit další doplňky, např. trávu, strom apod. 

Hotovo, gratuluji!!! 

Modře jsou značeny čísla dílů, červeně jsou značeny čísla dílů, na které lepit. 

Čárkovaně jsou značeny „Valley line“, červeně prořezy. 

PS: Pokud se Vám model líbí, napište mi. Pokud se Vám nelíbí, nebo máte nějaké připomínky či náměty na 

vylepšení, napište mi též. Děkuji. pavel.styl@seznam.cz, http://papir.pavelstyl.cz 
































