
 

V Muzeu papírových modelů v Polici nad 

Metují již začla letní turistická sezóna. Pro 

návštěvníky to především znamená, že máme 

otevřeno každý den včetně víkendů a svátků. Otvírací 

doba je, jako každý rok, od 9 do 17 hodin. 

O tom, co jsme pro své návštěvníky na léto 

připravili, se dočtete více na v naší letní nabídce 

v tomto květnovém čísle bulletinu. Děláme všechno 

pro to, aby si každý u nás vybral podle svého gusta. 

Zábavu, poučení a třeba i nezapomenutelný zážitek. 

Těšíme se na každého s vás, kdo do našeho Muzea 

v Polici n.M. v nadcházejících měsících a zejména o 

prázdninách, zavítá. 

První výjimečnou akci pořádáme již tuto sobotu 

7. května. Můžete se u nás osobně potkat s nejlepším 

z nejlepších, stavitelem papírových modelů Michalem 

Kavalierem, a pokud jste ještě neviděli, prohlédnout  

si jeho první samostatnou výstavu – více než 400 jím 

vlastnoručně a přepečlivě slepených modelů. Přijdou i 

další, čtěte uvnitř bulletinu. 

Pokud jste ještě nezaznamenali, podívejte se na nové 

webové stránky muzea www.mpmpm.cz kde  se nadále 

budete dovídat zajímavosti ze „světa, kde papír ožívá“, 

tedy od nás z Muzea, ovšem i důležité a zajímavé 

informace pro každého, kdo se o tento svět modelů 

zajímá. Na blog muzea můžete na těchto stránkách přes 

e-mail muzea posílat své články, návody, postřehy. Na 

facebooku Muzea se dále budete dovídat o aktuálním 

dění, jak již máte zkušenost, někdy i denně. 

Přejeme krásné léto, skvělou dovolenou a těšíme se, 

že přijedete. Mámu tu hodně co obdivovat a o krásné 

prostředí, v němž nám je dovoleno žít se s vámi rádi 

podělíme. 

Více třeba na www.kladskepomezi.cz . 

http://www.mpmpm.cz/
http://www.kladskepomezi.cz/


Kdo jsou lidé kolem MPM – Josef Mašek, Úžice 

Josef Mašek se dlouhou dobu stará v Muzeu papírových modelů o lodě.  

Papírovým modelářstvím se zabývá od dětských let, s malou přestávkou v období dospívání. Modely stavěl i 

jako hračky pro své malé syny. Jako většina českých modelářů začínal s vystřihovánkami z časopisu ABC. Začínal 

s nůžkami, později přešel ke skalpelům. K jeho nářadí patří, jako u každého modeláře, pravítka, jehly, pinzety, 

štětečky, barvy a laky, a krabičky plné drobností, které se „mohou hodit“.  

V Muzeu papírových modelů byl vystavován jeho největší 

model, metr a půl dlouhá francouzská bitevní loď Richelieu (ve 

skutečnosti skoro 250 metrů), na které je i 150 postav 

námořníků. 

Snažit se o co největší věrohodnost s předlohou i 

s realitou, ve které předloha jeho modelu fungovala, patří 

k charakteristickým znakům Maškových modelů. I to je důvod, 

proč lepí především zemědělskou technikou, mezi kterou na 

farmě svého otce vyrůstal.  

Zabývá se i vojenskou technikou, a protože je v této 

oblasti podkladů málo, a chce mít modely co nejpřesnější, 

pátrá, kde se dá. 

Mašek také testuje předlohy modelů zemědělské techniky 

pro autora Jiřího Boušku – dělá tzv. beta test. Autor novou vystřihovánku nejdříve lepí sám, a pak zkusí postavit 

zkušený modelář model a tak odhalí možné chyby. Malovat modely ho neláká. 

Josef Mašek pochází z České Třebové, dnes je doma v Úžicích. Studoval zemědělství a logistiku, pracujeí jako 

technolog údržby ve firmě vyrábějící plastové potrubí. S manželkou, Romanou, která je učitelka, mají dva syny. 

Kropící vůz -? MARTINA 



Zámkem v Novém městě n.M. 

se opět proháněly modelové vláčky 

O víkendu 23. a 24. 

dubna Modelářské 

centrum z České Skalice 

uspořádalo již 4. ročník 

výstavy modulové 

železnice. 

Prezentaci modelové 

železnice oživily papírové modely hradů a zámků a 

malé modely staveb a krajinek, tzv. „diorámata“. 

 

v Muzeu papírových modelů proběhl  

Týden země 

 

Již po čtvrté, a na téma  

Nejsme 

tady sami! 

Prakticky jsme 

ukazovali nejen 

dětem, že papír 

je stejně 

věrným 

průvodcem 

civilizovaného 

světa, jako 

třeba 

domestikovaná 

zvířata. 

Počínaje egyptskými papyry a konče třeba právě 

vytištěnou knihou.“  

Domů si děti kromě zážitků odnášely originální 

jednoduchý vějíř, vyrobený ze starého použitého papíru, 

třeba jako dárek mamince. Všechny děti i jejich 

pedagogický doprovod odcházela z Muzea papírových 

modelů spokojené a s úsměvem. 

Ještě stále můžete zaslat mailem svůj námět pro 

téma Týdne Země u nás v muzeu na rok 2017.  

 

Přijďte do MPM za lepší cenu – Slevy 

na rodinné vstupenky 

KARTA BROUMOVKA  

sleva -15% 

RODINNÝ PAS  

sleva - 10%  

GE Money Bank, a.s. 

www.beneplus.cz sleva 

- 10% 

 Veškeré letní slevy spolu s nabídkou zážitkových akcí 

na léto uveřejníme v květnovém čísle. 

http://www.beneplus.cz/


Papírové jaro v Praze na Chodově 

Druhý dubnový víkend se sešli modeláři z Česka, ze Slovenska a z Polska v Praze na Chodově, na letošním 

již třetím ligovém setkání papírových modelářů v prostorách DDM Jižní město. 

Hodil by se aspoň jeden výsledek, nějak se v tom nevyznám 

Návštěva z Wroclawi v Muzeu papírových modelů 

V sobotu 30 dubna nás navštívil modelářský kroužek, který působí pod Centrem 

kultury Wroclav západ, a vede jej Henryk Napora. 

Celkem 40 dětí s rodiči přijelo proti původnímu 

plánu až kolem oběda, na který zašli do blízké 

restaurace Sokolovna. Jak sami řekli, byl to pro ně 

příjemný začátek krásného pobytu v Polici nad 

Metují. 

 Po obědě děti po obědě pod vedením lektorů 

Muzea tvořily v dílně, rodiče šli po nákupech a na 

kávu do BB kavárny naproti Muzea. Také učitel 

Henryk Napora byl spokojený, takže přijede v červnu 

do Police nad Metují navštívit naše Muzeum se svou třídou.  



Revize a doplnění sbírek 

Důkazem, že Muzeum papírových modelů nejsou 

jen expozice a krátkodobé výstavy jsou například revize 

a pravidelné čištění čištění modelů již „standardním“ 

týmem ve složení Vojtěch Čaban, Jiří Křivohlavý a Jan 

Kubík. Obměny se dočkal i park letadel. Vojtěch Čaban 

upravil expozici. 

Jsme také moc vděční za nové přírůstky do našich 

sbírek, z nichž se bude zejména dětem asi nejvíce líbit 

CO TO JE Mimoň, který měří více jak 40 centimetrů a 

pro muzeum ho slepil Jiří Křivohlavý. Sbírku doplnily 

také modely BUDENÍČEK a dinosauři od Vladimíra 

Rocmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivace modelů 

Celý „čarodějnický“ víkend (okolo soboty 30. 

dubna) strávil v depozitáři našeho Muzea papírových 

modelů Miroslav Konopka. „Oprášil“ a do speciálně 

upravených krabic uložil nové lodě. 

Archivoval nové modely, darované panem 

KŘESTNÍ Svobodou ze Slovenska. Jsme rádi, že se nám 

náš depozitář utěšeně rozrůstá a můžeme pomoci 

s výstavami jiným organizacím, které tak šíří věhlas 

náš i dobré jméno papírového modelářství. 



Kulturní svět ví, kdo se narodil 14. 5. 2016 

V sobotu 14. května si tedy 

připomínáme výročí narození 

„největšího z Čechů“ Karla IV, 

císaře římského a krále českého. 

V našem muzeu si jej můžete 

připomenout prohlídkou tří 

z nejvýznamnějších staveb, 

které v Praze postavil. 

V několika minutách uvidíte, 

dokonce i z nadhledu, Karlštejn, Karlův most a v nezvyklém 

„nočním“ osvětlení Pražský hrad s Katedrálou sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha. 

V Muzeu si můžete prohlédnout  

Karlův most i odspodu, aniž byste 

museli do Vltavy, a dalších téměř 2 

tisíce modelů z různých oborů. 

Více na 

http://www.novinky.cz/vase-

zpravy/kralovehradecky-

kraj/nachod/4986-36979-vyroci-karla-iv-uctivaji-i-jeho-stavby-

tentokrat-ovsem-vytvorene-z-papiru.html 

 

LICARD MODEL SHOW 2016 

Liberec 

28. - 29. 5. 2016 

 

Pořadatel: 

Licard Model Club Liberec, z.s. 

Místo konání: 

Liberec, Výstavní prostor, MCU Koloseum, 

Gen. Svobody 83, 460 01 Liberec 13 

Více na 

http://papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/vie

wtopic.php?f=30&t=5357  

 

FOTKA 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/4986-36979-vyroci-karla-iv-uctivaji-i-jeho-stavby-tentokrat-ovsem-vytvorene-z-papiru.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/4986-36979-vyroci-karla-iv-uctivaji-i-jeho-stavby-tentokrat-ovsem-vytvorene-z-papiru.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/4986-36979-vyroci-karla-iv-uctivaji-i-jeho-stavby-tentokrat-ovsem-vytvorene-z-papiru.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/nachod/4986-36979-vyroci-karla-iv-uctivaji-i-jeho-stavby-tentokrat-ovsem-vytvorene-z-papiru.html
http://papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=30&t=5357
http://papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=30&t=5357


MMooddeell  mměěssííccee  

kniha vystřihovánek ze Slovenska 

Vystrihovačky 3  

Místo jednoho modelu vám dnes představujeme hned celou 

knihu vystřihovánek, která vyšla v jarních dnech na Slovensku. 

  Na 240 stranách najdete 

celkem 40 vystřihovánek. 

Slovenskými autory jsou Ladislav 

Jakubčo, Marián Hlaváč, Juraj Gonšor a Jaroslav Jablonský a vystřihovánky pro 

nejmenší vytvořil již 80 letý Štefan Šilhan. Z českých autorů přispěli 

automobilový specialista Michal Antonický a všem známý Ladislav Badalec. 

Model 

Ladislava Badalce 

z již dříve 

vydaného dílu 

Vystrihovaček, 

balón Victorie, 

uvidíte i při 

návštěvě našeho 

Muzea – slepil a 

vyfotil Vojtěch 

Volný. Dalším 

model z dříve 

vydaného dílu 

„Vystrihovaček“, model malebného klasicistního 

zámečku Dolní Krupá, patřil mezi velmi sháněné 

vystřihovánky. Také si jej u nás můžete prohlédnout. 

Fotografie Miroslav Lisinovič. 

Více o knize najdete na facebooku nebo na našem webu, koupit si ji můžete při své návštěvě v Muzeu 

papírových modelů v Polici nad Metují. CENA   kČ 



Největší akce měsíce v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují 

odpoledne s modelářem 

Nenechte si ujít setkání s modelářem Michalem Kavalierem, legendou nejen českého papírového 

modelářství. Michal Kavalier byl oceněn nejedním diplomem, nejednou medailí, nejedním pohárem.  

V Muzeu papírových modelů probíhá již druhý měsíc jeho první samostatná výstava, na které představujeme 

průřez jeho práce. Vystaveno je přes čtyři sta modelů různých témat.  

Ozdobou výstavy jsou bez pochyb miniaturní Zlatá ulička, nebo model rakety Sojus28. Ze staveb jistě 

londýnský Big Ben, Národní divadlo nebo Koloseum.  

Michal Kavaliér je dle slov kolegů měřítkový terorista. Má za sebou stavbu obrů jako Jeepu z ABC od pana 

Vyškovského v měřítku 1:2,5 a miniatur, jako je zmiňovaná Zlatá ulička v měřítku 1:1400 (délka 16 mm). 

Přítomnost Michala Kavaliéra doplní neméně obdivuhodný Pavel Skokan, konstruktér papírových modelů, 

vydavatel a majitel www.megagraphic.cz. 

Oba milovníci papíru vás vtáhnou do světa iluzí. Ukážou vám, jak papírový model vzniká, jeho stavbu a co 

všechno je potřeba pro jeho vydání pro veřejnost. Pozvání na odpoledne přijal i kurátor expozice „kolová 

technika“, Jiří Křivohlavý 

Ve stejný den se v Polici nad Metují sejde 150 veteránů – zamilovaných do starých motocyklů, 

(150 veteránů – nadšenců) 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.megagraphic.cz%2F&h=7AQHF9vEu&enc=AZNaxcg0LzLQEa46Mg_26Wai9P5eKVw1FoXYyzZNAJYkVpkcmeEqjWIeABrNQZj7Swo&s=1


Turistická sezóna v Muzeu papírových modelů začala. 

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin 

 

Pokud jste u nás ještě nikdy nebyli, získáte základní informace na úvodní a dalších stránkách našeho webu 

www.mpmpm.cz. Pro ty,  co nemají čas číst aspoň GPS souřadnice Muzea papírových modelů v Polici n.M. 

50 60 70 80 

Až do konce školního roku probíhá vedle stálé expozice s téměř dvěma tisíci vystavovanými modely výstava 

předního stavitele modelů nejen v České republice Michala Kavaliera. Jeho více nž 400 modelů vás zaručeně 

uchvátí. 

Celou sezónu si v naprosté tmě prohlédnete rozměrný model Pražského hradu, originálně osvětlený „pouličním 

osvětlením“, nápadem Franty Buchty, který už ve světě napodobují další modeláři. Věříme, že zaujme místnost 

sběratelů Policka, kde najdete zápalkové krabičky… 

O prázdninách nahradí obdivuhodnou výstavu Michala Kavaliera úplně jiný žánr. Spolu s celou naší zemí si 

letos připomeneme českého krále a císaře římského Karla IV, jehož šestisté výročí narození si letos připomínáme. 

Budete si moci na několika desítkách čtverečních metrů prohlédnout významné stavby, které v Praze postavil. 

Jako z letadla, nebo také od Vltavy, aniž byste museli do vody. Uvidíte je v detailech, na které byste jinak 

potřebovali helikoptéru 

Celou sezónu, tedy i v době letních školních výletů, je součástí expozice „Papírová dílna“, kde si může rodina 

neboi celá třída slepit svůj model, my vám jej, i nedokončený a s ještě neslepenými díly pošleme na vaši adresu. 

Připomene vám vaši krásou dovolenou, výlet a krásné zážitky. 

Vystřihovánky i další materiál na stavbu modelů si můžete u nás zakoupit, načerpat informace i o 

zajímavostech v okolí a typech na svoje další putování. A pak nechat své zážitky doznít při kávě a zákusku 

v kavárně vedle muzea. 

 

 

 

http://www.mpmpm.cz/


Od neděle 1. května 2016 

Muzeum papírových modelů otevřeno  

od 9 do 17 hodin 

 

 

Až do konce září 

otevřeno  

každý den, včetně 

víkendů a svátků 

do 17 hodin 

 

PŘIJĎTE NÁM    

POMOCT  

I nadále vyrábíme 

drobné dárečky, z 

jejichž prodeje 

podporujeme nadační 

fond 

„Hospital 

Broumov“ 

 

Dosud utrženo XX 

Kč 

Soutěžní otázka? 

Jak se jmenovala první krátkodobá výstava 

v Muzeu papírových modelů?  

 

Nápověda: byla uspořádána 

k významnému životnímu jubileu 

Richarda Vyškovského, více tako 

na webu muzea  

                                          

www.mpmpm.cz. 

Odpověď zašlete do soboty 

28. května na email: info@mpmpm.cz  

Každou středu od 14 do 15:30 hodin 

Kroužek v místě, kde papír 

ožívá! 

 

Kroužek pro děti, jejich rodiče i 

dědečky a babičky. Přijďte celá 

rodina, hezky si to u nás užijete. 

 

 

Vstupné 20,-Kč, za pololetí 150,-Kč 

 

Vyhodnocení soutěže z minulého měsíce: Porota nemohla vylosovat výherce z minulého čísla bulletinu. 

Proč nikdo neodpověděl správně? 

http://www.mpmpm.cz/
mailto:info@mpmpm.cz


Nejen výtvarný 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

v místě, kde papír ožívá! 

Týden: 18. – 22. července 2016 

věk od 6-12 let, 

doba: od 8 hod do 15 hod (příchod možný od 7:30, odchod možný do 16 h). počet dětí:

 nejméně 8, nejvíce 20. 

cena za týden: 850,-Kč, 

 možnost účasti bez oběda: 600,-Kč 

cena za den: 200,-Kč, možnost účasti bez oběda: 160,-Kč 

Kontakt: info@mpmpm.cz, tel: 777 828 657 

 

Přihlaste své děti i v případě, že jste odjinud a v uvedené době budete v okolí Police n.M. na chalupě. 

 

Na táboře budou děti malovat, lepit papírové modely a tvořit podle vlastní 

fantazie.  

 

Navštíví „Regionální muzeum“ v Polici nad Metují a „Muzeum Merkur“.  

 

Na konci týdne si děti ze svých prací připraví výstavu a prožijí i vernisáž.  

 

Sebou budou děti potřebovat – zástěru, popřípadě kapesné na zmrzlinu.  

Vyplňte přihlášku na facebooku, nebo v pokladně MPM. Platba hotově nebo 

kartou na pokladně nejpozději v týdnu před konáním akce nebo v den 

programu. 

Přidat své dítě můžete, v případě že bude místo, v průběhu týdne nebo i na poslední chvíli. 

mailto:info@mpmpm.cz


 

  

 

 

 

Muzeum papírových modelů 
 

 

Tyršova 341 

 549 54 Police nad Metují 

web: www.MPMPM.cz, 

e-mail: info@mpmpm.cz 
 

Kontakt: 

Mgr. Martina Váňová, 

Mobil: (+420) 777 828 657, 

Telefon (+420) 498 100 910 
 

Pokud chcete podpořit Muzeum papírových modelů, 

budeme rádi, jestliže si na své stránky umístíte některý z našich bannerů. 

Stačí zkopírovat daný html kód do zdrojového kódu Vašich stránek. 
http://www.mpmpm.cz/cs/podporte-muzeum-papirovych-modelu/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpmpm.cz/
http://www.mpmpm.cz/cs/podporte-muzeum-papirovych-modelu/

