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Slovo úvodem… 

Muzeum papírových modelů (dále jen MPM) je instituce zřízená Městem Police nad 

Metují a působí plně ve sluţbách společnosti a jejího rozvoje. Je to instituce otevřená 

veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o 

opomíjené výtvarné činnosti člověka s přesahem do technických, historických a dalších 

kulturně-sociálních antropologických oborů. Muzeum papírových modelů působí v oblastech 

studia, vzdělání, výchovy a především volnočasových aktivit. 

V roce 2013 MPM poprvé zaţilo celoroční provoz. Buduje si pověst místa, kde si 

můţete nejen prohlédnout expozici zachycující obor papírového modelářství, ale i smysluplně 

a kreativně trávit společný čas s rodinou a přáteli.  

Primární činnost byla prováděna v oblasti regionální propagace se snahou zakotvit 

muzeum v mikroregionu a pracovat na tom, aby se MPM stalo hodnotným partnerem v oblasti 

kultury a cestovního ruchu. Tyto cíle Muzeum papírových modelů naplňovalo především 

prostřednictvím akcí pro širokou veřejnost.   

Koncepčně byly rozvíjeny dlouhodobé doprovodné aktivity. Důraz byl kladen 

především na propagaci a to jak regionálního charakteru, tak i v celorepublikovém kontextu. 

Díky projektu Mezinárodní modelářské dny 2013 spolufinancovanému z prostředků ERDF – 

prostřednictvím – Euroregionu Glacensis, které proběhly v říjnu, se dařilo propagovat i 

v zahraničí a to zejména v Polsku.  

Pracovali jsme i na samotném zázemí, jak na exteriérovém bezprostředním okolí 

budovy Muzea, tak uvnitř budovy. Díky prostředkům získaných z Euroregionu Glacensis 

Muzeum upravilo další výstavní prostor v prvním patře budovy a velmi potřebnou učebnu pro 

školní kolektivy také v prvním podlaţí. Úpravou prošly i další nevýstavní prostory, chodby, 

šatna a kancelářská místnost. 

Samostatnou kapitolou jsou programy pro školní skupiny. Mají edukativní charakter a 

aktivně je nabízíme školkám a školám nejen v Královéhradeckém kraji. 

Muzeum vyvíjelo i ediční činnost a poloţilo základy pro svou badatelskou a archivní 

činnost. Zřídilo depozitář a systematicky ho buduje, zejména úzkou spoluprací s Centrem 

papírového modelářství. Tato závěrečná zpráva nabízí komplexní pohled na aktivity a činnosti 

Muzea papírových modelů za uplynulý rok. Věřím, ţe první celoroční provoz jsme zvládli 

dobře a v roce příštím budeme pracovat na naplňování vizí a statusu Muzea papírových 

modelů.                                                                                                                Martina Váňová  
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Expozice 

Expozice muzea se rozkládá zhruba na ploše 300 m
2
. Hlavní část exponátů je ve 

vitrínách na ploše 68 m
2
. Expozice je mířena na emoční proţitek kaţdého návštěvníka a na 

asociace, které mu jsou dle vlastní zkušenosti nabízeny skrze papírové modely. Představuje 

historický vývoj oboru v několika tematických celcích. Mapuje současnou produkci, poměrně 

početný soubor fenoménu časopisu ABC i unikátní exponáty. Vystaveno je na tisíc dvě stě 

modelů. 

Papír, jako jeden z nejstarších a nejpouţívanějších materiálů, doprovází lidstvo uţ celé 

staletí. Muzeum sleduje modely a tvorbu vystřihovánek jako obor uměleckého snaţení 

člověka. Při jejich prohlídce lze obdivovat vtip, výtvarné pojetí, konstrukčnost a zručnost 

modelářů-výtvarníků. Expozice, kterou Muzeum v Polici nad Metují nabízí, zachycuje 

historický vývoj papírového modelářství, od nejstarší známé papírové vystřihovánky z 16. 

století, přes vystřihovánky vojáků z konce 18. století, modely z časopisu ABC, na nichţ 

vyrostla nejedna generace modelářů, aţ po nejsoučasnější tvorbu.  

Expozice začíná ještě před vstupem do samotného výstavního prostoru. Návštěvníka 

přivítá model velké vzducholodě volně se vznášejíc vysoko nad schodištěm. V expozici je 

zastoupena tvorba našich nejznámějších modelářů. Bezesporu největší legendou mezi 

zastoupenými autory je arch. Richard Vyškovský, jehoţ dílo má neuvěřitelnou šíři. Dalším 

autorem, jehoţ dílo je zastoupeno v Muzeu, je uznávaný grafik a výtvarník Vladimír Rocman 

z Nového Města nad Metují. Hrad Křivoklát z jeho dílny přivítá návštěvníka hned na začátku 

expozice. Kromě něj vytvořil i několik velice originálních vystřihovánek, které kromě 

dokonalé výtvarné práce přidávají k papírovému modelářství nový prvek: pohyb. Jeho 

Bubeníček či dinosauři dokáţou zaujmout nejen dětského diváka, ale kaţdého návštěvníka 

Muzea.  

Pravděpodobně nejplodnějším současným autorem je pan Ondřej Hejl, který je v 

expozici zastoupen desítkami převáţně architektonických modelů. Jeho modely zvou 

návštěvníka k virtuální prohlídce dějin architektury: od románských rotund, přes něţné 

modely kapliček, po nejsoučasnější architekturu zastoupenou např. Studijní a vědeckou 

knihovnou v Hradci Králové.  

Unikátními modely je zastoupen architekt Milan Weiner, autor muzejního loga. Arch. 

Weiner je fenomenálním autorem tzv. miniboxů, tedy modelů, které se vejdou do skořápky 

vlašského ořechu. Porovnání s „normální“ velikostí modelů můţe zpočátku vyznít kuriosně, 
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ale ve finále návštěvník začne obdivovat titěrnost miniboxového světa – podobně jako 

obdivuje japonské miniatury. Obdivuhodnými modely jsou automobily z dílny Romana 

Hrušky, který navrhl i karoserie pro autíčka autodráhy, umístěné v patře muzea. Z jeho 

modelů je cítit nejen odborný „muţský“ zájem, ale i láska k vozidlům. Maximální snaha o co 

největší autentičnost vyvrcholila v modelech dakarských speciálů.  

Modely, které vznikly podle nápadů z knih Julese Verna, se prezentuje Ladislav 

Badalec. Posouvá expozici Muzea ještě dál – aţ za hranici reálna a zlehka láká k představě 

budoucnosti. Dalším jeho nepřehlédnutelným modelem je vysílač na Ještědu, posazený na 

autentickou kopii vrcholu hory nad Libercem.  

Expozice návštěvníkům nabízí 1.200 vystavených děl, z nichţ je velká část unikátní a 

nejsou k vidění nikde jinde neţ v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. Jedním z 

největších je replika Baltského pobřeţí, vybavená nejen loděmi plujícími po moři, ale i 

dominantními a plně funkčními majáky, které jsou napojeny na elektrickou energii a svítí. 

Svou expozicí, jejíţ ideu vytvořili Arch. Milan Weiner a Josef Kropáček, a interaktivními 

programy dokáţe expozice zaujmout návštěvníky všech generací a láká i k opakovaným 

návštěvám. 
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Aktivity Muzea papírových modelů 

- interaktivní komentované prohlídky pro školní skupiny 

- edukativní programy pro veřejnost i školní kolektivy 

- workshopy, výtvarné dílny 

- další akce pro veřejnost 

 

Muzeum po celý rok 2013 nabízelo rozmanitý doprovodný program. Nabízelo širokou 

škálu volnočasových aktivit pro veřejnost a také programy edukativního charakteru pro školní 

i mimo školní skupiny. Tento program pro školní i mimoškolní kolektivy byl po celý rok 

mířen na poznání expozice Muzea.  Skupiny byly po komentované prohlídce zvány do 

výtvarné dílny, kde si kaţdý mohl proţít zkušenost z lepení jednoduchého modelu.  Hlavním 

cílem bylo procvičování potřebné jemné motoriky a především trpělivosti. 

Muzeum neustále připravuje pro návštěvníky nové a nové aktivity.  Vystřihovánky, 

origami návody, různé tajenky, kříţovky a pracovní listy úzce propojené s expozicí. 

Návštěvníkům personál odborně radí při připravených aktivitách. Tyto aktivity jsou nabízeny 

v rámci vstupu do muzea a jsou zdarma. 

V tuto chvíli je čas na koncepční práci nejen v doprovodném programu muzea, ale 

zejména na expozici a sbírkovém fondu. V roce 2013 byly realizovány především akce 

směřující k výtvarné a tvořivé volnočasové činnosti. Na jaře a na podzim proběhly akce, které 

měly ambice oslovit celorepublikově. Byl to Memoriál Josefa Hejnyše a Mezinárodní 

modelářské dny 2013. 

Během jarních prázdnin probíhal v Muzeu příměstský tábor - Týden s Herkulem, který 

byl cílen především na polickou mládeţ. Oblíbené byly i workshopy a tematické dílny pro 

veřejnost. 
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EDUKATIVNÍ PROGRAM „TÝDEN ZEMĚ“ 

Recy – věci: interaktivní program pro školní skupiny (22. 4. - 26. 4. 2013) 

 

  Celý týden v Muzeu papírových modelů probíhal interaktivní program pro školní 

skupiny k oslavám Dne Země s názvem Recy-věci. Přihlásilo se 12 školních skupin. Celý 

program byl veden k zodpovědnosti k ţivotnímu prostředí, k poznání recyklace odpadu. Děti 

se dozvěděly nejen co to vlastně recyklace je a jak probíhá proces, tedy cesta tříděného 

odpadu, ale v připravené dílně, která jim byla vodítkem-návodem, vdechly nepotřebným 

věcem nový ţivot s novou funkcí. Prostředí, ve kterém ţijeme, je třeba chránit, proto 

vyuţíváme kaţdé příleţitosti si to připomenout! 

 

1. ROČNÍK MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE 

(25. 5. 2013) 

Vernisáţ výstavy soutěţních modelů, komentované prohlídky, tvůrčí dílny. 

 

Soutěţ a setkání především skautů zahájila paní starostka Ida Jenková a Hana 

Mazancová, vedoucí skautského střediska v Polici nad Metují. Skautské druţiny přivítaly i 

mapečáci pod taktovkou Renaty Steinerové. Během celého dne návštěvníci i skauti mohli 

vyuţít komentovaných prohlídek expozice, občerstvení a papírové dílny. Do prvního ročníku 

soutěţe se přihlásilo 14 druţin, odborná porota hodnotila ve dvou kategoriích. V první 

kategorii určila první, druhé i třetí místo. Druhá kategorie zůstala bez bronzové medaile. 

Skauti z Police nad Metují získali uznání, vyhráli tři medaile. Celkovým vítězem se staly 

skautky z Třebechovic pod Orebem, do své klubovny si odvezly vítězný pohár. 
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MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ DNY (19. - 23. 10. 2013)  

Vernisáţ výstavy soutěţních modelů, komentované prohlídky, tvůrčí dílny. 

 

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF – prostřednictvím – 

Euroregionu Glacensis. Muzeum papírových modelů vypsalo soutěţ, do které se přihlásilo 

celkem 167 modelářů z řad široké veřejnosti, z toho 64 modelářů z Polska. Během celého 

víkendu (19. – 20. 10. 2013) Muzeum navštívilo přes dvě stě návštěvníků. Modely hodnotila 

mezinárodní pětičlenná komise s předsedou, uznávaným odborníkem Jiřím Křivohlavým. 

Tato komise hodnotila ve dvou tematických okruzích v sedmi kategoriích. Zvlášť byla 

udělena cena v kaţdé kategorii ţenské vítězce. Oceněny byly vţdy tři nejlepší modely. 

Zvláštní cenu porota udělila modelu francouzské katedrály v Chartres od Ondřeje Hejla a 

cenu diváků získal model hasičské cisterny třináctiletého Matěje Pavla, který si mimo jiné 

odnesl za své vítězství dort. Vernisáţ spojenou s vyhlášením výsledků doprovodilo hudební 

uskupení pod vedením Matěje Pátka. Tým sedmi lidí se staral o komentované prohlídky a 

výtvarné dílny. Tlumočila paní Dorota Budařová. Mezinárodní modelářské dny v Polici nad 

Metují pokračovaly do středy 23. října programy pro skupiny. Programem prošlo celkem 126 

dětí v doprovodu svých pedagogů. Děti měly moţnost nejen zdarma objevovat krásy 

expozice, ale prohlédly si i výstavu soutěţních modelů a především si vyzkoušely vlastní 

model vytvořit. 
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PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 
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TÝDEN S HERKULEM 
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TÝDEN ZEMĚ 
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 MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE 
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MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ DNY 
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NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA (28. 10. 2013) 

 

Na první akci tohoto typu dorazilo jednadvacet návštěvníků.  Atmosféra byla báječná. 

Především díky osvětlení získala expozice pro mnohé netradiční nádech. Nejen při kávě 

návštěvníci s průvodcem, zkušeným modelářem, debatovali o technice lepení, osobnostech 

papírového světa a samozřejmě o modelech. 

 

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST 

 

V roce 2013 Muzeum papírových modelů uspořádalo čtrnáct workshopů, otevřených 

dílen pro veřejnost. Lektorky byly: Martina Váňová, Martina Nosková, Martina Junková, 

Martina Gottwaldová a Markéta Vránová. 

 

BABIČKOVÁNÍ 

 

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují připravilo program cílený na 

mezigenerační setkávání nazvaný „Babičkování“. Cílovou skupinou jsou prarodiče a jejich 

vnoučata. Společně strávený čas obohatí výtvarné tvoření pod vedením zkušeného lektora. 
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Společně strávený čas s prarodiči patří k těm nejcennějším, které můţeme v ţivotě proţit. 

Zvlášť v dětském věku.  

 

MODELÁŘSKÝ KROUŢEK 

Cílem této aktivity je sdruţovat děti podobných zájmů. Krouţek probíhá jednou týdně 

během školního roku. Krouţek byl zpoplatněn od září 2013 a pravidelně ho navštěvuje 13 

dětí. 

 

VÁNOCE V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ 

Doprovodný Vánoční program mířil na rodiny s dětmi. Návštěvníci, kteří do Muzea zavítali na 

Štědrý den, zdobili perníčky, měli k dispozici jednoduché vystřihovánky různých témat, origami a 

další tvoření z papíru, jako třeba prostírání na  štědrovečerní stůl a andílky. Pro návštěvníky byla 

připravena káva a čaj. Zněly Vánoční koledy a probíhaly komentované prohlídky. Program pokračoval 

na Štěpána. Otevřeno bylo po celé svátky. 
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WORKSHOPY 
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MODELÁŘSKÝ KROUŢEK 
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PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V ROCE 2013  

AKCE EDUKATIVNÍHO CHARAKTERU 

Týden s Herkulem – Příměstský týdenní tábor o jarních prázdninách – březen 

Děn Země – Interaktivní program pro školní skupiny – duben 

Velikonoční, adventní dílny 

 

AKCE S REGIONÁLNÍM PŘESAHEM 

Memoriál Josefa Hejnyše – květen, slavnost 25. 5. 2013 

Mezinárodní modelářské dny 2013 – říjen, slavnost 19. 10. 2013 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Velikonoční dílna v Pellyho domech - 25. 3. 2013 

Papírová dílna na Polickém vandru - 18. 5. 2013 

Den s hasiči – papírová dílna – 8. 9. 2013 

Noční prohlídka – 28. 10. 2013 

Stavění unikátního Polického betléma – 1. 12. 2013  

Papírová dílna v Broumově v klubu ROK – 7. 12. 2013 

Křest dětské hry Bingo – 8. 12. 2013 

Stavění unikátního betlému – 15. 12. 2013 

Štědrý den – 24. 12. 2013 

Komentované prohlídky na Štěpána – 26. 12. 2013 

 

WORKSHOPY 

Valentýnská dílna – 10. 2. 2013 

Maškarní masky – 23. 2. 2013 

Papírová dílna na Velikonoční výstavě – 25. 3. 2013 

Velikonoční dílna – 29. 3. 2013 

Recy věci - Sádrové vázy – 24. 4. 2013 

Papírové náušnice – 27. 4. 2013 

Draci z papíru – 22. 9. 2013 

Origami – 22. 10. 2013 

Kratochvilné vystřihovánky – 21. 1. 2014 

Babičkování – Sluchové vnímání – 26. 11. 2013 

Křest hry BINGO – 8. 12. 2013 

Babičkování – Tkaní – 11. 12. 2013 

Dárek na poslední chvíli – 22. 12. 2013 
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

Modelářský krouţek – kaţdé pondělí a středu 

Otevřený ateliér kaţdou třetí neděli v měsíci 

Interaktivní prohlídky expozice a dílny pro objednané skupiny – po celý rok 

 

Propagace 

 

Muzeum se objevilo v několika pořadech Českého rozhlasu Hradec Králové, který 

také uveřejňoval pozvánky na pořádané akce. Internetové rádio Street Culture. Česká televize 

upozornila na Muzeum v pořadu „Tamtam“. Naše pozvánky na akce a expozici přejímala 

internetová média jak v Čechách, tak i v Polsku.  Výběr webových adres, na kterých je 

Muzeum papírových modelů jiţ stálým hostem, předkládáme níţe. Tištěná média otiskla 

články týkající se Týdne s Herkulem a Mezinárodních modelářských dnů 2013. Přes letní 

sezónu pravidelně zval regionální deník do MPM prostřednictvím rubriky Typy na výlety. 

Banner byl i v Letních a Zimních novinách Kladského pomezí. O akcích pravidelně 

informoval náchodský Swing. 

Muzeum se zapojilo i do celorepublikových projektů jako je Rodinný pas, nebo 

program Šťáva. Zúčastnilo se veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou, upozorňovalo 

na sebe po celý rok na akcích pořádaných Centrem papírového modelářství. Letáky a plakáty 

putovaly do Informačních center nejen v kraji a v Polsku, ale i do institucí, se kterými 

budujeme dlouhodobou spolupráci (Zámek v Novém Městě nad Metují, Království ţeleznic v 

Praze, Kuks, Muzeum lega v Praze.)  

V letošním roce se podařilo vytvořit hned několik poutačů.  Dvě cedule při vjezdu do 

města. Banner na náměstí a přenosnou vlajku. 

 Inovací prošly i webové stránky, které vytvořil Ing. Petr John, s pouţitím kreseb 

Jaroslava Soumara. Facebook MPM týdně v průměru oslovuje více jak 500 lidí nejen z Čech, 

Polska a Slovenska, ale třeba i z Turecka.  

Muzeum papírových modelů se prezentovalo i cestou volných vstupenek, a to 

v několika soutěţích, dále účastníkům Běhu na Hvězdu, účastníkům Architektonického 

workshopu v Polici nad Metují či na setkání sběratelů v Polici nad Metují. Nabízelo i 

zvýhodněné vstupné v rámci Srazu veteránů v Polici nad Metují. Pořádalo i několik 
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papírových dílen mimo muzeum.  Propagační předměty a vstupenky poskytlo organizátorům 

plesů a dalších akcí na Policku.   

V rámci propagace MPM vyvíjí i ediční činnost. Vydává vystřihovánky, největším 

projektem v této oblasti byla v letošním roce vydání vystřihovánky Polické radnice v rámci 

projektu Mezinárodní modelářské dny 2013 spolufinancovaném z prostředků ERDF 

Euroregion Glacensis.  K dalším počinům nelze nezmínit interaktivní Polické omalovánky, 

které výtvarně ztvárnil pan Jaroslav Soumar, dotisk Polického betléma či další propagační 

předměty financované v rámci projektu Mezinárodní modelářské dny 2013. (dárkové tašky, 

sirky, dětské jednoduché vystřihovánky, dvě varianty Polické radnice a maják, přesná kopie 

majáku z Baltského pobřeţí v Polsku. 

Pan Miroslav Konopka vytvořil pro Muzeum sadu třinácti pohledů s fotografiemi 

expozice Muzea. 

 

Návštěvnost v roce 2013 

Muzeum papírových modelů navštívilo 10 691 lidí. 

Muzeum nabízelo programy za velmi přijatelnou částku – 20,- Kč za ţáka, pedagogický 

doprovod zdarma.  Uţ dnes se vrací zpětná vazba, děti se vrací do Muzea s rodiči a odcházejí 

i s vystřihovánkou.  

Muzeum papírových modelů má kaţdé první pondělí v měsíci vstup zdarma. Děti do 6 let 

vstupné neplatí. 
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Webové adresy, které informují o MPM 

Portál Kudy z nudy: www.kudyznudy.cz 

Archiv České televize – Toulavá kamera: http://toulavakamera.ceskatelevize.cz 

Archiv České televize – Tamtam: http: https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam 

Broumovsko – turistický portál: www.broumovsko.cz 

Stránky města Broumova – Volný čas: www.broumov-mesto.cz 

Portál Turistika – Kladské pomezí, výlety: www.turistika.cz 

Fórum Papírové modelářství – www.papirovemodelarstvi.cz 

Informační server sdruţení dětí a mládeţe – www.adam.cz  

Stránky Královehradeckého kraje – Muzea a galerie, Kladské pomezí : www.kralovehradeckyregion.cz 

Portál Kdy kde: www.kdykde.cz (zmínka o Noční prohlídce muzea 28. 10. 2013) 

Portál Kam s dětmi: www.kamsdetmi.com 

Stránky Turistický deník – turistické vizitky: www.turisticky-denik.cz 

Šťáva- zákaznický program skupiny ČEZ: www.stava.cz (zmíněna sleva na vstupné) 

Stránky Sokol Studnice u Náchoda: www.sokol-studnice.estranky.cz (komentované fotoalbum z návštěvy muzea) 

Portál výletník – Kladské pomezí: www.vyletnik.cz 

Turistický informační magazín Tim – Tip na výlet: www.czech-tim.cz  

Stránky mikroregionu Policko: www.policko.cz 

Stránky Výlety a zábava s dětmi – Východní Čechy: www.vylety-zabava.cz 

Portál týdeníku 5plus2 – Krátké zprávy, Náchodsko: http://nachod.5plus2.cz  

Stránky Základní a mateřské školy v Polici nad Metují: - Školní druţina: www.zspolice.cz  

Turistický portál CZeCOT : www.czecot.cz 

Turistický portál – www.peknyden.cz/katalog/detail/muzeum-papirovych-modelu 

Stránky Penzionu Habr – Netradiční výlety v okolí: www.penzion-habr.cz 

Stránky Hradec Králové město na dlani: http://kultura.hradeckralove.cz 

Stránka Pěkný den, Tipy pro volný čas s dětmi: www.peknyden.cz 

Stránky Region Press: www.regionpress.cz 

Stránky Náchodského deníku: http://nachodsky.denik.cz  

Stranka informuji.cz: www.informuji.cz 

Osobní stránky Zuřivý reportér Romča: http://romanm.blgz.cz  

Magazín Ekamarád pro volný čas dětí a mládeţe: www.ekamarad.cz  

Portál Ententýky-Muzeum: www.ententyky.cz 

Stránky obce Bezděkov nad Metují – Novinky: www.bezdekov.org  

Stránky Infolist Náchodsko – Kam vyrazit: http://nachodsko.infolist.cz 

Stránky kapely Čáry Máry: http://carymaryplzen.webnode.cz  

Krkonošský inzertní portál KINPO: www.kinpo.cz 

Stránka Rodinné pasy – Poskytovatelé slev: www.rodinnepasy.cz 

Stránky Základní školy Velké Bílovice: www.zsvelkebilovice.cz  

Stránky Základní a mateřské školy Bukovice – fotogalerie: www.zsbukovice.cz 

Polské Fórum papírového a plastikového modelářství – Muzeum v Čechách: www.kartonwork.pl 

Polský vydavatel papírových modelů- www.gpm.pl 

Portál - www.papermodel.cz/papermodel/odkazy/odkaz_prodej.htm 

Portál – www.policko.cz 

Portál - http://www.kladskepomezi.cz 
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PARTNEŘI/PODĚKOVÁNÍ 

 

PARTNEŘI: Program skupiny ČEZ - Šťáva, Rodinný pas, BETEXA s.r.o., DUKASE s.r.o., 

CHKO Broumovsko, vydavatelství PMHT 

PATRON MUZEA: herečka, moderátorka a zpěvačka Marie Doleţalová 

MASKOT MUZEA: Herkules 

RADA MUZEA:  Předseda: Mgr. Jan Tůma, členové: Věra Škraňková, Martina Gottwaldová, 

Jaroslav Soumar, Petr Frič a Josef Mašek, Ing. arch. Milan Weiner, Ladislav Badalec 

REVIZE A ÚDRŢBA MODELŮ: Josef Kropáček, Vojtěch Čaban, Jiří Křivohlavý 

Pokladní:  Martina Junková, Nikola Plná, Iveta Osobová, Jana Jirásková, Miloš Prouza, David 

Špaček, Zdeněk Beran, Martina Váňová 

Web, eshop: Ing. Petr John, VIRIDIUM 

Výtvarník: Jaroslav Soumar, Josef Kleiner, Ing. arch. Milan Weiner 

Grafika propagačních materiálů: Ing. Vlastimil Čejchán - CREOPRESS 

Technické zázemí: Josef Tauchman, Olga Jarčušková, Renata Adamová, Bohdana Strnádková 

Lektoři: Martina Junková, Martina Váňová, Martina Nosková, Martina Gottwaldová, Markéta 

Vránová 

Komentované prohlídky: Petr Frič, Josef Kropáček, Ladislav Badalec, Martina Váňová 

Poděkování patří především Ing. arch. Milanu Weinerovi. Panu Jaroslavu Škopovi a 

Ladislavu Badalcovi, starostce města Police nad Metují Mgr. Idě Jenkové, bez jejichţ nadšení 

by Muzeum papírových modelů nevzniklo. Miroslavu Konopkovi, Ondřeji Hejlovi, Petrovi 

Baldovi za podporu a spolupráci. V neposlední řadě mikroregionu policku (www.policko.cz) 

a Kladskému pomezí. ( Branka, o.p.s., turistický region Kladské pomezí) 
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