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Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav
Badalec seznámil s panem Jaroslavem Škopem a v jejich hlavách se zrodila touha vybudovat
muzeum, stánek, dá se snad říci chrám papírových modelů, po kterém modeláři toužili už od
revolučního roku 1989. Díky městu Police nad Metují a především starostce Mgr. Idě Jenkové
se tento odvážný projekt, který měl už od svého počátku své příznivce i odpůrce, začal
v lednu roku 2012 realizovat. Městem Police nad Metují byly uvolněny finanční prostředky a
prostory v budově bývalé zemědělské školy – jídelny a začal vznikat výstavní prostor. Na
stavebních úpravách, ideje a podobě samotného muzea se podíleli sami modeláři. Velkou
podporu muzeum získalo především od pánů Ladislava Badalce, Ing. arch. Milana Weinera a
Josefa Kropáčka. Funkce vedoucího Muzea se ujal Josef Hejnyš. Na podzim roku 2012 pan
Josef Hejnyš zemřel, angažoval se nejen v Muzeu, ale i v občanském sdružení Julinka, která je
hybatelem mnoha aktivit v Polici nad Metují a byl vedoucím střediska místních skautů.
Muzeum si tuto osobnost, připomíná 31. května.
Návštěvníci muzea již v dubnu mohli navštívit Muzeum papírových modelů s 1200
exponáty od více jak 70 modelářů z Čech, Slovenska a Polska. Expozice je tvořena z několika
sekcí. Velký prostor je dán modelům architektury a dopravním prostředkům. Za provoz
muzea byl zodpovědný pan Josef Hejnyš. Muzeum bylo slavnostně otevřeno na přelomu
dubna a května. Otevření se konalo za návštěvy modelářů z Čech a Polska, zástupců města a
kraje. Muzeum je místem, kde celé rodiny mohou, pokud chtějí, trávit smysluplný společný
čas. Pro návštěvníky je kromě prohlídky muzea připraven i doprovodný program. Děti se
mohou zapojit do výtvarné soutěže – Nakresli model, který tě nejvíce zaujal? Odměněni jsou
ořezávátkem nebo lízátkem. Návštěvníci se mohou zapojit i do kvízu, nebo zkusit vyluštit
křížovku, tím hravou formou získají informace o muzeu. Mohou si vyzkoušet vystřihnout
domeček a slepený ho zařadit mezi ostatní, v muzeu je jich v tuto chvíli přes 600 ks.
Připraveny jsou pexesa a mohou skládat obrázky ve formě puzzle. Zdarma jsou připraveny i
další vystřihovánky, kromě domečku autobus, kostelík, maskot Muzea Herkules a kostičku.
Muzeum v roce 2012 vydalo dvě vlastní vystřihovánky. Suchodolskou kapličku,
autorem je Robert Navrátil, která byla vydána u příležitosti znovu postavení kaple
v nedalekém Ticháčkově lese. Druhým vydavatelským počinem byl Polický betlém. Předlohou
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pro papírovou formu byl betlém, který dnes již tradičně přispívá k Vánoční atmosféře města,
stojí pod Vánočním stromem na náměstí. Autorem jsou žáci ZUŠ pod vedením výtvarníka
Jaroslava Soumara. Betlém obsahoval přes 130 postav. V roce 2013 muzeum plánuje vydat
vystřihovánku polické radnice a polické omalovánky.
V období první turistické sezóny tedy v době od 30. 4. do 20. 8. 2012 Muzeum
navštívilo 4 240 lidí. Tržba ze vstupného 250 875,-Kč. Do počtu návštěvníků je třeba připočíst
cca 1 594 osob – děti do šesti let, den otevřených dveří, školy a školky z okolí.
Celková návštěvnost od otevření muzea 30. 4. 2012 do 31. 12. 2012 je 5 678
návštěvníků. 1 846 neplatících návštěvníků – děti do 6 let a den otevřených dveří. Celkem
tedy 7 524 návštěvníků. Celkové příjmy ze vstupného činí 328 095,-Kč. Příjmy z prodeje
vystřihovánek a suvenýrů činí 184 920,-Kč. Celkové příjmy muzea činí 513 015,-Kč.
V roce 2013 muzeum plánuje zachovat cenu vstupného. Nejen místním obyvatelům
umožnit vstup do MPM zdarma vždy první pondělí v měsíci. Muzeum bude ořádat
workshopy a modelářský kroužek. Memoriál J. Hejnyše, akce modelářů pro nemodeláře.
Tento projekt má dvě fáze a cílí na skauty a širokou veřejnost. Modelářská soutěž je určena
skautům, její vyhlášení, vystavení modelů a papírový workshop, který proběhne 25. května je
určen široké veřejnosti. Muzeum se zúčastní veletrhu cestovního ruchu EuroregionTour
2013, který se koná od 21. – 23. 3. 2013 v Jablonci nad Nisou. Na tematické programy budou
žáci okolních škol zváni průběžně.
Rok 2013 je pro Muzeum rokem rozvoje. Nyní se dostává do fáze propagace po celé
České republice. Součástí tohoto kroku bude i kultivace exteriéru budovy muzea – upravení
části fasády. Navázat úzkou spolupráci s Polskem, je jeden z hlavních úkolů v roce 2013.
Bc. Martina Váňová
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INSTALACE EXPOZICE

WORKSHOP DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI
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VÁNOČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY

ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU
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