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Slovo úvodem….
„Muzeum papírových modelů je jediným místem svého druhu v České republice, kde papír
ožívá a vypráví příběhy o minulosti, současnosti i budoucnosti.“
V roce 2014 Muzeum papírových modelů prožilo druhým rokem celoroční provoz a
třetí turistickou sezónu. Muzeum papírových modelů se od května 2012, kdy otevřelo expozici
veřejnosti, snaží se stát a být živím muzeem, nedovolit, aby se na vitrínách i v hlavách
pracovníků usadil pomyslný prach a nuda. Muzeum si buduje pověst místa, kde si můžete
nejen prohlédnout expozici zachycující obor papírového modelářství, ale i smysluplně a
kreativně trávit společný čas s rodinou a přáteli. Muzeum nabízí nové zážitky i poučení. Všem,
bez rozdílu věku se u nás otevírá inspirativní prostor pro vlastní fantazii.
Pracujeme na tom, aby se MPM stalo hodnotným partnerem v oblasti kultury a
cestovního ruchu v regionu. Tento cíl jsme naplňovali 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 a na území Polska.
Pracovali jsme i na samotném zázemí, jak na exteriérovém okolí, tak především uvnitř
budovy. Výtvarná učebna v prvním podlaží získala interaktivní tabuli a postupně je
vybavována. Nově jsme zřídili vybavenou kuchyň v přízemí.
Samostatnou kapitolou jsou aktivity, programy pro školní skupiny. Mají edukativní
charakter a aktivně je nabízíme školkám a školám nejen v královéhradeckém kraji.
Muzeum položilo základy pro svou badatelskou a archivní činnost. Zřídilo depozitář a
systematicky buduje úzkou spolupráci s Centrem papírového modelářství.
Tato závěrečná zpráva nabízí komplexní pohled na aktivity a činnosti Muzea
papírových modelů za uplynulý rok. Věřím, že druhý celoroční provoz jsme zvládli dobře a
bude se dařit i v budoucnu naplňovat vize a status Muzea papírových modelů.

Mgr. Martina Váňová, vedoucí MPM
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Dveře v MPM
Autor: Jaroslav Soumar
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Činnost v roce 2014 …
V letošním roce se Muzeum zabývalo především přípravou dlouhodobé vize a
koncepce MPM, která byla projednána v širším okruhu modelářské obce a na jednání Rady
muzea schválena.
Jedná se především o změnu výstavní koncepce, která dvouroční výstavní cyklus
upravila ve dvou směrech po vzoru světových muzeí s cílem zaujmout návštěvníky
opakovaně. Za prvé soustavná práce v jednotlivých tématech oboru papírového modelářství,
za druhé pořádáním krátkodobých autorských, firemních či tematických výstav sledující
současné dění na modelářské scéně. S tím související nastartování badatelské a výstavní
činnosti v jednotlivých oblastech papírového modelářství a dále související rozvíjení a
utužování dobrých vztahů s modelářskou obcí.
Druhým významným okruhem činnosti je propagace Muzea a Města Police nad Metují
na celorepublikové úrovni a v zahraničí, především v Polsku. Zvyšování návštěvnosti v MPM,
ale i v Polici nad Metují. V letošním roce se MPM zaměřilo především na dvě cílové skupiny
– rodiny s dětmi a školní i mimoškolní dětské skupiny. Důraz byl kladen především na
neplacenou reklamu.
Posledním okruhem je snaha o zvyšování úrovně poskytovaných služeb návštěvníkům
MPM. Muzeum získalo certifikaci I. stupně v systému CSKS.
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MPM pracovalo prioritně na zvýšení návštěvnosti a na zvýšení tržeb z doprovodného
prodeje papírových modelů a regionálních suvenýrů. V současné době MPM nabízí v prodeji
568 položek. Začátkem července 2014 byl zprovozněn bezhotovostní platební terminál.
Každý prázdninový víkend bylo pro návštěvníky připraveno papírové tvoření na různá
témata.
Cílem roku 2014 bylo pracovat na ukotvení unikátního muzea v místě sídla i širšího
regionu. Zvyšovat návštěvnost především prostřednictvím zvyšování kvality nabízených
služeb. Budovat příjemné prostředí vhodné pro odpočinek, zábavu i poučení.
Certifikace I. stupně - Český systém kvality služeb
V srpnu 2014 získalo MPM Certifikaci I. stupně Českého
systému kvality služeb, která přispívá ke konkurenceschopnosti
Muzea a s nastavením standardů a zajišťuje kvalitu poskytovaných
služeb. Více k tématu na oficiálních stránkách www.csks.cz
Český systém kvality služeb: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného
operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, realizuje od počátku roku
2010 projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Projekt je
systémovým nástrojem státní politiky cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke
zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě
vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem projektu je vznik
Českého systému kvality služeb včetně provedení certifikace kvality služeb u vybraných
organizací cestovního ruchu a navazujících služeb.
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Výstava Papírový svět Richarda Vyškovského
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Výstava Papírových betlémů
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Nová tematická sekce- příroda. Sbírka Jany Žuravnyjové a Pavla Běhala.
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Expozice Muzea papírových modelů …
Expozice muzea se rozléhá zhruba na ploše 300 m2. Představuje historický vývoj
oboru v několika tematických celcích. Mapuje současnou produkci, poměrně početný soubor
fenoménu časopisu ABC i unikátní exponáty. Vystaveno je na tisíc modelů.
Papír, jako jeden z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů, doprovází lidstvo už celé
staletí. Muzeum sleduje modely a tvorbu vystřihovánek jako obor uměleckého snažení
člověka. Při jejich prohlídce lze obdivovat vtip, výtvarné pojetí, konstrukčnost a zručnost
modelářů-výtvarníků.

Stálá expozice je rozdělena do několika tematických sekcí, o které se starají jednotliví
kurátoři. Jsou to odborníci v daném tematickém okruhu, sběratelé, autoři textů, konstruktéři i
stavitelé, členové Centra papírového modelářství, rozhodčí papírové ligy.
Architektura- Michal Erben, Liberec
Vesmír a fantasy – Jan Rükr, Trutnov
Pásová technika- Ing. Robert Navrátil
Letadla – Ing. Vojtěch Čaban, Praha
Kolová technika- Jiří Křivohlavý, Praha
Lodě – Josef Mašek - Neratovice, Ladislav Badalec - Malé Svatoňovice
Příroda- Miroslav Konopka, Dubí
Revize expozice: Jiří Křivohlaví, Vojtěch Čaban, Jan Kubík- Praha
Správa depozitáře: Miroslav Konopka
Restaurátor: Jiří Křivohlavý
V expozici je zastoupena tvorba našich nejznámějších modelářů. Bezesporu největší
legendou mezi zastoupenými autory je arch. Richard Vyškovský, jehož dílo má neuvěřitelnou
šíři. Dalším autorem, jehož dílo je zastoupeno v Muzeu, je uznávaný grafik a výtvarník
Vladimír Rocman z Nového Města nad Metují. Pravděpodobně nejplodnějším současným
autorem je pan Ondřej Hejl, který je v expozici zastoupen desítkami převážně
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architektonických modelů. Jeho modely zvou návštěvníka k virtuální prohlídce dějin
architektury: od románských rotund, přes něžné 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 může zpočátku vyznít kuriosně, ale ve finále
návštěvník začne obdivovat titěrnost miniboxového světa – podobně jako obdivuje japonské
miniatury. Jedním z největších dioramat je replika Baltského pobřeží, vybavená nejen loděmi
plujícími po moři, ale i dominantními a plně funkčními majáky, které jsou napojeny na
elektrickou energii a svítí. Další interaktivní změnou je instalovaná Země, která se
v doprovodu měsíce otáčí. V expozici jsou umístěné prezentace a videa ze světa papíru
v digirámečcích a LCD obrazovce. V roce 2014 vznikla nová sekce Příroda. V tematické
sekci architektura je prezentována unikátní sbírka modelů z dílny Milana Bartoše.
Novinkou v roce 2014 dále bylo vytvoření nové tematické sekce – příroda. Výstavy
Papírový svět Richarda Vyškovského a Papírové betlémy. Novou představenou oblastí je svět
minimodelů, které jsou představeny především v rámci
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Novinka – minimodely.
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Expozice a její technické zajištění …
•nové dva poutače před vstupem do MPM, umístění plachty s logem a názvem muzea
na budově MPM
•úprava exteriéru blízkého okolí MPM
•údržba a revize modelů
-nastavení systému s kurátory jednotlivých sekcí expozice a ustanovení nového
revizního týmu pro potřeby oprašování a kontroly modelů, jejich případné opravy a
retuše
(v tříměsíčním intervalu probíhá celovíkendové čištění tří určených modelářů (jeden
náhradník), s modeláři jdou sepsány dohody o provedení práce)
• ustanovení kurátorů jednotlivých tematických okruhů
– jedná se o skupinu vybraných modelářů, kteří jsou uznáváni v jednotlivých
oblastech modelářské činnosti, pracují na dohodu o provedení práce.
Ti vypracovali libreta pro jednotlivá témata- vesmír a fantasy, železnice, pásová
technika, kolová technika, lodě, letadla a další vznášedla, architektura a začínají
s proměnou v jednotlivých vitrínách jim určených v expozici. Celkový dohled nad
podobou expozice má Ing.Arch. Milan Weiner a Mgr. Martina Váňová
• ustanovení pracovní výtvarné skupiny
-Pracuje na vizualizaci MPM, dokončení logomanualu a na výtvarných prvcích
v expozici a zázemí MPM, pracují na dohodu o provedení práce
• nastavení systému přípravy a realizace krátkodobých výstav, plán tříměsíčních
výstav na 2014-2015, jejich příprava

Vizuální změny v expozici v r. 2014 …
• výstava Papírový svět R. Vyškovského – realizace první krátkodobé výstavy
-3-4 měsíční výstavy doplňují stálou expozici
• částečná obměna sekce architektura (pokračování v úpravách sekce proběhne na
přelom měsíců říjen-listopad)
• částečná obměna sekce fantasy a vesmír- umístění interaktivních prvků
• částečná obměna sekce pásová technika
• částečná obměna sekce kolová technika – především zastoupení minimodelů
• přidání dalších vitrín do expozice (umístění vitrín pořízených v r. 2013 z projektu
Euroregion Glacensis) – představena sekce příroda
• vzducholoď (proběhla zápůjčka exponátu na výstavu Play Broumovsko, v současné
době vrácena, čeká na opravu)
• nové nátěry dveří a židlí
• instalace technických a interaktivních doplňků do expozice: 2x datarámeček,
velkoplošná TV, umístění dětského koutku, umístění nových skříní pro výtvarný
materiál, interaktivní tabule ve výtvarné učebně
•QR kódy u vybraných modelů, WIFI
• zprovoznění umyvadla ve výtvarné dílně, vybavené kuchyně
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Akce, projekty…
Muzeum nabízelo rozmanitý doprovodný program po celý rok. Nabízelo širokou škálu
volnočasových aktivit pro širokou 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 prohlídce zvány do výtvarné dílny,
kde si každý mohl prožít zkušenost z lepení jednoduchého modelu. Procvičování potřebné
jemné motoriky a především trpělivosti.
Muzeum neustále připravuje pro návštěvníky nové a nové aktivity. Vystřihovánky,
origami návody, různé tajenky, křížovky a pracovní listy úzce propojené s expozicí.
Návštěvníkům personál odborně radí při připravených aktivitách.
V tuto chvíli je čas na koncepční práci nejen v doprovodném programu muzea, ale
zejména na expozici a sbírkovém fondu. V tomto roce jsme realizovali především akce
směřující k výtvarné a tvořivé volnočasové činnosti. Uspořádali jsme také akce, které měli
ambici oslovit celorepublikově.
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Akce realizované v roce 2014
- pravidelně konané akce
• Modelářský kroužek (setkání 1x týdně, dvě skupiny dle věku)
• První pondělí v měsíci vstup do MPM zdarma
• Týden s Herkulem (Jarní prázdniny)
• Memoriál Josefa Hejnyše (soutěž pro skupiny i jednotlivce, II. ročník)
• Zvýhodněné vstupné o Polické pouti
• workshopy
• noční komentované prohlídky

- další akce konané v roce 2014 pro širokou veřejnost
• Zvýhodněné vstupné jednorázové akce (ke každé vstupence druhá zdarma)
• Workshopy v MPM (Vitráž z barevných folií 19. 1. 2014, Valentýnská dílna 14. 2.
2014, Masky na karneval 15. 2. 2014, Velikonoční dílny 17. – 18. 4. 2014,
Mramorování papíru 30. 3. 2014, Loutkové divadlo 18. 5. 2014, Origami dílna 8. 8.
2014, Lampiony 9. 11., Tea bag folding 16. 11., Quilling 22. 12.)
• Den her s papírem - 17. 5.
• Noční komentované prohlídky - 31. 1., 10. 7., 25. 10.
• Projekce studentského nezávislého filmu Márinka - 8. 3. 2014
• Malujeme pro charitu 12. 5. -10. 6. 2014
• Vernisáž a výstava Papírový svět Richarda Vyškovského – první výstava
v plánovaném cyklu dlouhodobých výstav, které budou přispívat k pravidelné obměně
části expozice
• Vernisáž a výstava Papírové betlémy ve spolupráci s Muzeem v Malých
Svatoňovicích a Regionálním muzeem v Náchodě
• soutěž s ABC
• Výstava prací studentů SUPŠ Praha v MPM, plenér v Polici nad Metují
• Tvořivé víkendy o prázdninách
• Den s SHD Velká Ledhuj 30. 8.
• Setkáním s Hradem Karlštejnem a dobou Karla IV. 7. 10.
• Projekce filmu- upoutávka na festival Jeden Svět 14. 10.
• Podzimní celodenní workshop 19. 10.
• Setkání Informačních center Kladského pomezí 20. 11.
• Štědrý den v MPM 24. 12.
• Komentované prohlídky na Štěpána 26. 12.
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Lektoři dílen a workshopů: Martina Junková, Martina Nosková, Martina Gottwaldová,
Martina Váňová, Adéle Bartošová
- aktivity pro školní a mimoškolní skupiny, pro zájezdy
• speciální programy určené všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol
• cíl programů: zpestřit rámcové vzdělávání a rozvíjet estetické cítění a nejen
výtvarnou tvořivost dětí a mládeže
• v současné době v nabídce muzea 22 tematických programů
• spolupráce s vyučujícími, flexibilita – MPM je schopno program přizpůsobit
probírané látce v ZŠ. (Cena všech programů 30,- Kč/dítě, pedagogický doprovod
zdarma. Programy na objednávku - pouze po předchozí domluvě. Aktuální nabídka
k dispozici na http://www.mpmpm.cz/cs/programy-souteze-papirove-modelarstvi/
- akce konané muzeem mimo prostor MPM: workshopy
(jedná se o další způsob propagace MPM a papírového modelářství obecně)
• Velikonoční výstava v Pellyho domech 11. 4. 2014
• Zelený čtvrtek ULITA Broumov
• Čarodějný les Pellyho park 30. 4.
• Tvoření na Bišíku 20. 7. a 17. 8.
• Meziměstí – tvoření v Centru Walzel 22. 6.
• Toulavý baťoh v Adršpachu (spoluúčast na akci pořádané Brankou o. p. s.) – 16. 8.
2014
• od října kroužek papírového modelářství v Broumově (DDM ULITA)
• Nůžky, papír, lepidlo 11. 10. v Klubu ROK, Broumov
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Propagace …
Muzeum se zabývá shromažďováním hmotných a duchovních dokladů papírového
modelářství u nás i v zahraničí, jejich ochranou a zpřístupněním široké veřejnosti. Zabývá se
aktivní podporou tohoto oboru, sdružováním zájemců o tento obor a jeho propagací. S ní
související výstavní činností a prací s veřejností. Spolupracuje s podobnými institucemi a
institucemi v oblasti kultury a turistického ruchu. Startuje svoji vydavatelskou a badatelskou
činnost v oboru. Propagace Muzea, papírového modelářství je důležitou součástí práce
v MPM.
Muzeum papírových modelů se objevilo v několika pořadech Českého rozhlasu
Hradec Králové, které také uveřejňovalo pozvánky na pořádané akce. 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 již stálím hostem předkládáme níže. Tištěná média
otiskla články týkající se Týdne s Herkulem a krátkodobých výstav. 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. Bylo jedním z výdejních míst samolepek projektu Play Broumovsko.
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
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dlouhodobou spolupráci. V letošním roce se podařilo vytvořit hned několik poutačů
označujících vchod do MPM. Facebook MPM týdně v průměru oslovuje více jak 1 000 lidí
nejen z Čech, Polska a Slovenska ale i třeba z Turecka.
Muzeum papírových modelů rozdávalo i volné vstupenky a to v několika soutěžích.
Propagační předměty a vstupenky poskytlo organizátorům plesů a dalších akcí na Policku.
V rámci propagace MPM vyvíjí i ediční činnost. Vydává návodů k Podzimnímu celodennímu
workshopu.

-

Činnost v oblasti propagace Muzea papírových modelů a propagace Police nad
Metují
regionální dosah
• místní a regionální tisk: Polický měsíčník, Náchodský deník, 5 plus 2, Náchodský
Swing, Echo, Hradecký deník, Průvodce Polickem 2014, Letní Broumovsko, Noviny
Kladského pomezí, bezplatné tiskoviny vydávané polickým IC, leták Teplické skály
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•Regionální weby: Naše Broumovsko, Kladské pomezí, Klášter Broumov,
PBroumovsko, Náchodský Deník, web Policko, web Adšpašsko-teplické skály,
Broumovsko, web Královéhradeckýregion, webové stránky Hlavňov, SŠHSS Teplice
nad Metují, Nové Město nad Metují, http://kralovehradecky-kraj.5plus2.cz, web ZŠ
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Bukovice, Jaroměř a Police nad Metují, web Hronov, penzion Habr u České Skalice,
ZŠ Studnice, penzion U Karabiny, U Vydry a Adršpach 24 v Adršpachu, web Žďár
nad Metují, web Hradeckým krajem, Autokemp Brodský v Červeném Kostelci,
Lyžařský areál Herlíkovice,
• rádio: ČRHK (pravidelná pozvánka na pořádané akce)
• spolupráce s ubytovateli – bannery na webových stránkách, distribuce letáků a
plakátů
• propagace elektronickou cestou: IC, města a muzea, galerie celorepublikově
• oslovování škol a dalších školních i mimoškolních zařízení
• distribuce letáků a plakátů do turistických atraktivit v Kladském pomezí i v PL a
v regionálních IC
• workshopy realizované mimo MPM
• propagace na akcích konaných na Policku (Běh na Hvězdu, Mezinárodní polický
vandr, Moře v Polici, Oslavy SDH Velká Ledhuje, Den s Toulavým Baťohem v
Adršpach)
• regionální facebooky
-

celorepubliková propagace
• Webové stránky muzea www.mpmpm.cz
• profil MPM na facebooku (funkční od 18. 1. 2013, v současné době profil MPM
pravidelně sleduje 389 lidí)
• zapojení muzea do akcí a aktivit s významnou propagací a dosahem: projekt Rodinné
pasy, Kudy z nudy, Program Šťáva ČEZ, interaktivní výstava Play Broumovsko,
certifikace I. stupně Českého systému kvality služeb
• distribuce vlastního dvoujazyčného letáku s vystřihovánkou polické radnice (českopolská jazyková verze) v ČR a v PL
• propagace v průvodcích a dalších tiskovinách: Turistický průvodce Skalní města,
ručně malovaná mapa Česko dětem, časopis ABC, Deník speciál 770 tipů na jarní a
letní výlety, časopis Překvapení – kalendář akcí, ČTK
• prezentace MPM na kulturních a turistických portálech s celorepublikovým
dosahem, např:
http://www.kudyznudy.cz,
http://www.turistika.cz,
http://www.vyletnik.cz,
http://www.stava.cz, http://www.toulejse.cz, http://www.peknyden.cz, web Toulavé
kamery, web Tamtam (pořady České televize), http://www.kalendarakci.atlasceska.cz,
http://www.museum.cz,
http://www.kdykde.cz,
http://www.deckazceska.cz,
http://www.ententyky.cz, http://www.vylety-zabava.cz, http://www.kamsdetmi.com,
http://www.rodinnevylety.cz, http://www.ekamarad.cz, http://www.czech-tim.cz,
http://programy.sms.cz,
http://sk.wander-book.com,
http://www.najdi-akci.cz,
www.abicko.cz, http://archive-cz.com, www.stastniseniori.cz
• prezentace MPM na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2014 (16.- 19. 1.
2014, v rámci expozice Kladského pomezí)
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-

propagace Muzea a jeho činností v modelářské obci
• návštěva modelářských soutěží a výstav (Výstava a ligová soutěž Centra papírového
modelářství 28. 2.2014, Papírové jaro Praha 14. 4. 2014, Výstava v Jindřichově Hradci
18. 5. 2014): jednání o komisním prodeji, o zápůjčce modelů, získávání kontaktů,
propagace MPM a Policka, upevňování povědomí o MPM, získávání kontaktů na
polské modeláře
• fórum Centra papírového modelářství (CPM)
• členství v CPM, účast na jednáních
• jednání s jednotlivými kluby modelářů
• umístění bannerů MPM na webových portálech vydavatelů vystřihovánek a
webových stránkách modelář.
Např:
http://www.modelyjk.cz/,
http://www.papirove-modely.cz,
http://www.letectvi.cz, http://www.darebacek.cz/, http://www.vystrihovanky.cz/,
http://www.papermodel.cz,
http://www.papirovaarcheologie.cz/,
http://www.vystrihovanky-projekty.cz/,
http://www.megagraphic.cz,
http://www.alienspapercraft.com
• celostránková propagace MPM na vystřihovánce vydavatelství PMHT- Tatra 148 S1
6x6
• partnerství na knize Papírová archeologie
• letáky s propagací MPM pro nakupujíc u firmy Dukase (významný prodejce
vystřihovánek architektury)
• soutěž ve spolupráci s časopisem ABC, CPM a rodinou Vyškovských

-

propagace Muzea a nabídka aktivit pro ZŠ, MŠ a další vzdělávací zařízení
• Nabídka tematických programů, nabídka akcí a workshopů – elektronicky i osobně,
(Programy jsou určeny všem věkovým skupinám pro všechny typy škol. Cíl: zpestřit
rámcové vzdělávání a rozvíjet estetické cítění a výtvarnou tvořivost dětí. MPM
pravidelně navštěvují: ZŠ Meziměstí, ZŠ Broumov, ZŠ Police nad Metují, DDM
ULITA Broumov, Skauti Police nad Metují)
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-

propagace MPM na území Polska
• pravidelná komunikace s polskými modelářskými kluby v Oleśnici, Lubańi (příprava
výstavy v MPM na rok 2015)
• propagace MPM na oslavách 20 let partnerství Police nad Metují - Swidnica ve
Swidnici (23. – 24. 8. 2014)
• účast na Mistroství Polska v papírovém modelářství v Oleśnici (13. -14. 9. 2014)
• články o MPM v nejvýznamnějších celostátních časopisech v Polku – Modelář, Malý
modelář
•článek o MPM v regionálním deníku v Oleśnici (město má 38. tis. obyvatel)
•jednání o získání partnerství s největším vydavatelem v Polsku – firmou
GPM(www.http://gpm.pl/)
•Weby (např. http://www.czecot.pl)
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Návštěvnost v roce 2014 …
Navštěvovali nás nejčastěji rodiny s dětmi, turisté a žáci základních škol.
Celkem Muzeum papírových modelů navštívilo 12.323 lidí. Oproti roku 2013 to znamená
nárůst návštěvnosti o 15,27%. Největší návštěvnost byla o letních prázdninách, kdy denní
průměr návštěvnosti byl v červenci 97 návštěvníků a v srpnu 113 návštěvníků denně.
Příjmy z prodeje a vstupného stouply o 21,13%, Muzeum nabízí 598 položek k prodeji.
Od 8. 7. je možné v Muzeu platit bezhotovostně. Příjmy plateb přes platební terminál do
konce roku činily 4,44% z celkové tržby.
U prodeje rodinného vstupného jsme zaznamenali nárůst o 19,26% a největší nárůst byl u
školních skupin, který činí
31,54 %
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Muzeum papírových modelů je zřízeno Městem Police nad Metují,
spadá pod organizační složku CKVS Pellyho domy
– vedoucí Jana Rutarová, DiS
www.policko.cz
PATRON MUZEA: herečka, moderátorka, zpěvačka a blogerka Marie Doležalová
MASKOT MUZEA: Herkules
VEDOUCÍ MUZEA: Mgr. Martina Váňová
RADA MUZEA: Předseda: Mgr. Josef Tůma, členové: Věra Škraňková, Martina
Gottwaldová, Jaroslav Soumar, Petr Frič a Josef Mašek
REVIZE A ÚDRŽBA MODELŮ: Jan Kubík, Vojta Čaban, Jiří Křivohlavý
KURÁTOŘI: Ing. Arch. Milan Weiner, Michal Erben, Jan Rükr, Tomáš Darebník, Jiří
Křivohlavý, Miroslav Konopka, Ing. Vojtěch Čaban, Ing. Robert Navrátil
SPRÁVA DEPOZITÁŘE: Miroslav Konopka
VÝTVARNÍCI: Jaroslav Soumar, Josef Kleiner
POKLADNÍ: Martina Junková, Nikola Plná, David Špaček, Petra Seidlová, Klára Ištoková,
Barbora Voláková, Olinka Jarčušková
LEKTOŘI: Martina Junková, Martina Váňová, Martina Nosková, Martina Gottwaldová,
Adéla Bartošová
PRŮVODCE: Petr Frič
KOORDINÁTOR AKCI: Martina Junková, Martina Gottwaldová, Petr Frič, Nikola Plná
PARTNEŘI: Šťáva, Rodinný pas, BETEXA s.r.o., DUKASE s.r.o., CHKO Broumovsko,
vydavatelství PMHT, Play Broumovsko, Ondřej Hejl, František Sochor, Kladské pomezí,
Viridium, Papírová archeologie, Region Adršpach, Z-art, DDM Ulita Broumov, Klub Rok
v Broumově, Betexa, MAS Stolové hory, Naše Broumovsko,
WEB: Ing. Petr John
SPRÁVA BUDOVY: Kamil Hušek
ÚKLID: Gregorovičová,

Velkou oporou, především v dlouhodobých vizích a statusu MPM a v jejich naplňování
má Muzeum v modeláři Ing. Arch. Milanu Weinerovi a paní starostce Města Polici nad Metují
Mgr. Idě Jenkové. Podporu a přízeň si MPM zasloužilo u několika významných vydavatelů
papírových vystřihovánek i Centra papírového modelářství. Věřím, že modeláři, kteří
v letošním roce svěřili své unikáty do páče Muzea nelitují a těší se s námi z úspěchů a
návštěvností unikátního místa, kde papír skutečně ožívá ….
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