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Podzim v muzeu
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat modelářskou
soutěž všech oborů.
Soutěž s názvem MODEL CUP POLICE se uskuteční v sobotu
15. října a její průběh a výsledky zveřejníme v dalším vydání
bulletinu.
Soutěž navazuje na regionální soutěž konanou v Náchodě s
názvem Kaden cup. Věříme, že bude stejně úspěšná a
nabídne tak modelářům se přátelsky setkat a ukázat své
novinky v regionu.

MODEL CUP POLICE
Sobota 15. 10.
Od 7:30 do 14 hodin
První mezioborové modelářské soutěžní setkání v Polici nad Metují pořádá Modelářský klub
Česká Metuje ve spolupráci s Městem Police nad Metují a Muzeem papírových modelů.
Soutěžit se bude v oborech plastikových, kovových a papírových modelů v kategoriích podle
tématu a věku autora. Speciální cenu získá nejlepší model automobilu značky ŠKODA.
Ve 13 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže. Součástí bude
bohatý doprovodný program a prodej modelů a modelářských potřeb.

„Pravidelné, každodenní
posezení nad kusem bílého papíru je velmi důležité. Někdy je člověk
bezmocný proti tomu bílému papíru - ale je to
plodná bezmoc, na konci
z ní něco vznikne.“
Wiesław Myśliwski

Není papír jako papír.

Muzeum papírových modelů

Obchod v muzeu
V Muzeu papírových modelů můžete nejen shlédnout celou řadu modelů různých z různých oblastí , ale také si vystřihovánku odnést domů.
Během let (od roku 2012) rozšiřuje Muzeum papírových modelů postupně spolupráci s dalšími
a dalšími vydavateli a autory, a díky nim se v muzeu podařilo vybudovat bohatý kamenný obchod. Zde si svůj model nebo potřebné pomůcky vyberou děti i dospělí modeláři.
Jedním z předních vydavatelů v Čechách je bezpochyby firma Betexa s rozsáhlou obchodní
sítí. Mezi další významné firmy patří například firma Erkotyp nebo firma Dukase, která právě
nyní vydává knihu „Papírová archeologie 2“. Mezi významné vydavatele patří v neposlední řadě velmi plodný autor vystřihovánek Ondřej Hejl. Náš sortiment obsahuje vystřihovánky celé
řady dalších vydavatelů. Koupíte u nás i turistické suvenýry, regionální výrobky a knihy, a v našem obchodě v muzeu najdete i betlémy.
Seznam vydavatelů stále rozšiřujeme a budeme rádi, když se k nám další přidají.

Papírová archeologie
Pokud se zajímáte o starší papírové modely nebo rádi vzpomínáte na dětství, kdy jste se
pokoušeli slepit vystřihovánky z časopisu ABC, určitě jste se setkali s týmem papírových
archeologů. Pod tímto označením lehce evokujícím legendární televizní „egyptology“, se skrývá
parta nadšenců, sběratelů, modelářů – zkrátka odborníků, kteří se po dlouhá léta zabývají
historií papírového modelářství. Jména Stanislav Fajkus, Josef Kropáček a Robert Pavelka
jsou dobře známá svými publikačními aktivitami, pořádáním tematických výstav a spolupracují

také s naším muzeem.

PODZIMNÍ
VÝSTAVA
Nová ZOO
Jany Žuravnyjové

I proto je Muzeum papírových modelů partnerem jejich zbrusu nové
publikace, na kterou po tři roky čekala spousta fanoušků.
Právě vyšla Papírová archeologie 2, již druhý díl encyklopedie,
podrobně mapující historii vystřihovánek v časopise ABC. Tentokrát se
papíroví archeologové zaměřili na „ábíčka“ ročníků 15-20 z let
1970-1976, což byla v očích pamětníků „zlatá éra“ časopisu.
Kniha je graficky a obsahově výpravná a bohatá. Na 256
stranách najdete 800 obrázků a nespočet zajímavých informací. Autoři
se nespokojili se suchým výčtem faktů o samotných vystřihovánkách z
ABC, které nelze oddělit od vývoje celého časopisu a ten od kontextu
doby, ve které existoval. Celá kniha se místy blíží výpovědi jedné
generace o době před čtyřmi desítkami let. Zaobírá se též dobovými
vystřihovánkami jiných vydavatelů, mimo ABC.
„Kmotrem“ knihy je známý spisovatel, modelář, autor vystřihovánek a
letecký nadšenec Václav Šorel. Připojil do knihy úvodní slovo, hrst
vzpomínek na Františka Kobíka a několik unikátních fotografií.
Podobně jako v prvním díle encyklopedie, je i v tomto něco k vystřižení
s slepení: Hlavním lákadlem bude dosud nevydaný model historického
nádraží a vlaku z počátku 20. století od arch. Richarda Vyškovského.
Dále pokračuje původní série kartiček „Archeologického atlasu“ s
obrázky slepených papírových modelů, a aby je bylo kde je ukládat,
další známý autor Ladislav Badalec připravil pro tuto knihu originální
slepovací krabičku.

Výstava, jež právě
probíhá v muzeu, je
velmi oblíbená. Protože tvorba Jany
Žuravnyjové
je
opravdu jedinečná
a nemá v Čechách
obdoby,
rozhodli
jsme se k její výstavě vydat drobnou
brožuru, která vyjde
začátkem prosince.

V současné době
jednáme s autorkou
o dárcovství vystavených modelů našemu muzeu.

Podrobné informace o
knize:
http://www.papirovaarcheologie.cz/kniha-papirova-archeologie/
papirova-archeologie2/
Knihu lze zakoupit v našem muzeu nebo přímo u vydavatele:
http://www.modely-vystrihovanky.cz/

PROGRAM AKCÍ MUZEA
SETKÁVÁNÍ MODELÁŘSKÉHO KROUŽKU
Každou středu
od 14:30 do 17 hodin
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ POLICKA
Sobota 22. 10.
od 8 do 13 hodin
Setkání a burza sběratelů pohlednic, zápalkových nálepek, mincí a dalších sbírkových předmětů.
SVÁTEČNÍ DEN V MUZEU
Pátek 28. 10.
od 9 do 17 hodin
V tento den nabízíme 10% slevu na rodinnou vstupenku. Děti ve věku 6 až 12 let dostanou
od nás vystřihovánku jako dárek.
VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Pondělí 7. 11.
od 9 do 15 hodin
SVÁTEČNÍ DEN V MUZEU
Čtvrtek 17. 11.
od 9 do 17 hodin
Opět ssleva 10% na rodinnou vstupenku. Děti ve věku 6 až 12 let dostanou jako dárek vystřihovánku.

Kontakt
Muzeum
papírových
modelů,
Tyršova 341,
549 54
Police nad Metují.
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E-mail:
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777 828 657

