
UMĚNÍ PAPÍRU 

MODEL CUP POLICE 

Máme za sebou první ročník nové modelářské soutěže v regionu. Na straně 3 přinášíme     
slíbené shrnutí této akce. 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, všem soutěžícím za trpělivost na prvním ročníků. 
Věříme, že příští rok budeme zase o chlup lepší pořadatelé:. 

Termín příštího Model cupu Police je sobota 14. října 2017. Těšíme se na setkání.  

 

 
 

,,Žena je jako sací 
papír - zazname-
ná všechno, ale 
reprodukuje to 
úplně obráceně. „ 
 

Curt Goetz  

Není papír jako papír. 

Podzim v muzeu 
V říjnu  se muzeum zapojilo do Setkání sběratelů Policka, Vý-

stavy modelů v Trutnově o podzimních prázdninách a uspořá-

dalo první modelářskou soutěž ve spolupráci s MK Česká Me-

tuje a KPM Broumov. 

Listopadové dny budou patřit proměnám depozitáře, kontrolou 

stavu expozice  a muzeum čeká návštěva modeláře  Rafała To-

meckiho. 

V listopadu také podáme na Euroregion Glacenssis společně s Muze-

em kupectví ve Swídnicí žádost o grant na projekt Tradice v novém 

hávu.  

Bulletin Muzea papírových modelů  Listopad 2016 

http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Curt_Goetz


Vzducholoď N1 opět 
visí v Muzeu papíro-
vých modelů. 
Je to polovyztužený papírový mo-
del, který na pohled a z dálky od 
vchodu do muzea vypadá jako 
skutečná loď. Pokud už i pamět-
níci zapomněli, vytvořil ji někdy 
začátkem 90. let učitel Základní 
umělecké školy Vladimír Beran 
se svými žáky. Protože ji nebylo 
kam pověsit, byla nějaký čas v 
klášteře, při otevření Muzea papí-
rových modelů visela krátce na 
chodbě nad vstupem, než držáky 
ve stropě neudržely a spadla.  

Opravenou ji ZUŠ zapůjčila na 
výstavu „Play Broumovsko“, kde 
po čase zase neudržely závěsy 
na vzducholodi, protože ač 
z papíru, přece jen je při celkové 
délce 3,5 m a průměru asi 80 cm 
dost těžká, se opět uthla. 

Od středy 12. října se vzducholoď 
díky Kamilu Huškovi z Pellyho 
domů a čtyř pracovníků Technic-
kých služeb v Polici n.M., kteří ji 
vyzvedli a zavěsili, opět vznáší 
v chodbě nad vchodem do mu-
zea a všichni věří, že už to tak 
zůstane. 

Vzducholoď N1, známější pod 
jménem Norge, postavena v roce 
1924, byla první, která přeletěla 
z Evropy do Ameriky přes severní 
pól. Nesla šestnáctičlennou po-
sádku, které velel norský polárník 
Roald Amundsen, technickou 
stránku zajišťovala italská posád-
ka pod vedením leteckého kon-
struktéra Umberta Nobileho.  

V muzeu máme tedy její věrnou 
kopii. Přijďte se podívat – je to 
skvělá příležitost k návštěvě Mu-
zea papírových modelů, i pokud 
jste tam třeba ještě nebyli.  

Polické vlakové nádraží 

Pan Ladislav Badalec průběžně pracuje na vlakovém nádraží, které je umístěné v 1NP muzea. 

Pokrok můžete přijít posoudit sami. 



 

PODZIMNÍ 

VÝSTAVA 

 

 

Nová ZOO  

Jany Žuravnyjové 

Výstava, která prá-

vě probíhá v muzeu 

je velmi oblíbená. 

Protože tvorba Jany 

Žuravnyjové je 

opravdu jedinečná 

a nemá v Čechách 

obdoby, rozhodli 

jsem se, k její vý-

stavě vydat drob-

nou brožuru, která 

vyjde začátkem pro-

since. V současné 

době jednáme 

s autorkou o dár-

covství jejích mode-

lů Muzeu papíro-

vých modelů.  

 

 

První ročník soutěže Model cup Police 

Poté, co loni po více než dvou desetiletích skončil Kaden Cup Náchod, 
pokračují v setkávání modelářů nejen z našeho regionu v Polici nad Me-
tují. David Vaněček a Ladislav Eliáš z České Metuje se rozhodli navázat 
na náchodskou tradici a ve spolupráci s radnicí v Polici nad Metují a Mu-
zeem papírových modelů uspořádali první ročník soutěže MODEL CUP 
POLICE.  

Na soutěži modelářů v oborech kovových, plastikových a papírových mo-
delů se tedy mohli v sále Pellyho domů sejít v sobotu 15. října modeláři 
nejen z regionu opět. Podle slov účastníků z řad soutěžících i návštěvní-
ků se soutěž i výstava modelů vydařila, a těší se na další ročník. 

Všichni chválili a vyzdvihovali práci především ředitelky Muzea papíro-
vých modelů Martiny Váňové, na které ležela převážná část tíhy s přípra-
vou akce. Jak však sama říká: "Bylo to proto, že jsme se rozhodli na po-
slední chvíli a na přípravu už nebylo moc času. Tomu také odpovídá po-
čet soutěžících a vystavovaných modelů. Věřím, že se nám podaří uspo-
řádat soutěž i příští tok, a všechno bude mnohem lepší." 

Oba hlavní protagonisté pořádání soutěže, od kterých vlastně popud k 
pokračování vyšel, vyslovovali veřejně hluboký vděk nejen Martině Vá-
ňové a zázemí polického Muzea papírových modelů, ale i zastupitelstvu 
města a především starostce Police nad Metují Idě Jenkové a Janě 
Rutarové z CKV – Pellyho domy za to, že jejich nápad podpořily a tak 
umožnily soutěž uspořádat. I když byl už sál zadán, podařilo se všechno 
sladit ke všestranné spokojenosti. Důležitá byla i finanční podpora spon-
zorů z okolí. 

Výsledky budou postupně k dispozici na stránkách Muzea papírových 
modelů, na jeho Facebooku a přímo v muzeu. Do budoucna je důležité, 
že se 1. ročníku soutěže Model cup Police zúčastnilo celkem 87 modelá-
řů s 302 modely. Porota udělila 101 medailí ve 35 kategoriích. Nakonec 
oceněni byli všichni soutěžící účastí a upřímným zájmem několika set 
návštěvníků. Pozornost návštěvníků zaujaly i RC modely, především 
tanková a železniční technika "chlapců" z Olešnice u Červeného Kostel-
ce. 

http://nase.broumovsko.cz/magazin/prvni-rocnik-souteze-model-cup-police.html


Kontakt 

Muzeum  

papírových  

modelů, 
Tyršova 341, 549 
54 

Police nad Metují. 

Web: 

www.MPMPM.cz 

 

E-mail:  

Info@MPMPM.cz 

 

Mobil:  

777 828 657 

Pondělí 7. listopadu 

od 9 do 15 hodin 

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE 

Každé první pondělí v měsíci, přijďte zdarma prohléd-
nout si novinky v místě, kde papír ožívá! Najděte si čas 
a přijďte si prohlédnout jedinečnou kolekci modelů Ja-
ny Žuravnyjové, učitelky v důchodu, která vytváří jeden 
model za druhým. 

Středy 

od 14:30 do 17 hodin 

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK 

Říjnová setkání jsme věnovali výrobě draků, vznikly 
první modely aut a tanků. Přijďte se na nás kdykoliv 
podívat a přidejte se! 

Středa 9. listopadu 

 od 17 hodin 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 

OLDŘICH JENKA – FOTOGRAFIE 

Zelený domeček nad BB Kavárnou 

Výstava u příležitosti vydání už druhé fotografické kni-
hy Oldřicha Jenky o krásách zdejšího kraje v naklada-
telství JUKO Náchod. Výstava potrvá do 31. prosince. 

Čtvrtek 10. listopadu 

 od 19 hodin 

PROJEKCE DOKUMENTU PLAVBA 

Zelený domeček nad BB Kavárnou 
Režie: George Kurian, Norsko, 2015, 55 min. 

Projekci pořádá tým festivalu Jeden svět v Polici nad 
Metují. Dokument bude puštěn v rámci projektu Promí-
tej i Ty. Po projekci bude následovat debata s hostem 
přes skype Petrem Pijáčkem. 

O filmu: Muzikant Nabíl, novinářka Angela a ajťák Ra-
mi uprchli před válkou v Sýrii do Egypta. Situace 
uprchlíků se zde však den ode dne zhoršuje a hrozí 
nejhorší – deportace. Skupina přátel volí jediné, velmi 
riskantní řešení: plavbu do Evropy. V sázce je úplně 
všechno. Za kormidlem stojí dvacetiletý mladík, který 
se dost možná ještě nikdy nikam neplavil, jenom se 
chytá šance vydělat si dost peněz. Plavba trvá sedm 
dní, kolem dokola jen širé moře a příliš velké vlny. Au-
tentické záběry natočené přímo na lodi umožňují cestu 
fyzicky prožít spolu s uprchlíky. Jak z toho vyváznou? 
A co je v Evropě čeká? Dokážou být znovu šťastní? Po 
několika měsících na novém kontinentě zjišťují, že z 
bárky, která se může kdykoliv potopit, bohužel ještě 
nevystoupili… 

 

Čtvrtek 17. listopadu 

 od 9 do 17 hodin 

SVÁTEČNÍ DEN V MUZEU 

V tento den v Muzeu papírových modelů nabízíme sle-
vu 10% na rodinnou vstupenku. Děti ve věku 6 až 12 
let dostanou jako dárek vystřihovánku. 

 

 

PROGRAM AKCÍ MUZEA 


