
UMĚNÍ PAPÍRU 

Depozitář muzea získává novou tvář 

Depozitář je srdcem každého muzea, ani u nás tomu není jinak! V tuto chvíli jsme dokončili 

první etapu proměny depozitáře. Druhá etapa, výměna úložného systému, bude dokončena v 

průběhu října. Třetí etapu, elektronickou evidenci, uzavřeme do konce letošního roku. Správ-

cem depozitáře je modelář Miroslav Konopka. 

Spolupráce s muzei 

Muzeum papírových modelů spolupracuje i s dalšími muzei. Více na straně 2. 

Nová výstava s názvem „Zoo Jany Žuravnyjové“ 

Nová podzimní výstava mapuje tvorbu nadané autorky. Více na straně 3. 

„Nesmrtelnost 

lidí uchovává 

papír.“ 

  

Secundus Maior 

Gaius Plinius 

Není papír jako papír. 

Podzim v muzeu 
Podzimní období je v MPM tradičně věnováno novým         

programům pro školní skupiny, hodnocení letní turistické     

sezony, a letošní rok bude nově ve znamení setkání a soutěže 

Model cup Police. Jedná se o první soutěž pod záštitou mu-

zea, kde se setkají modeláři všech oborů v kategoriích modelů 

z plastu, papíru a kovu. Nebude chybět ani ukázka RC mode-

lů. 
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Spolupráce 

Muzeum papírových modelů se snaží spolupracovat jak z  re-
gionálními, tak i s dalšími muzei i v zahraničí. Především se 
daří tuto činnost naplňovat ve výstavní činnosti. Ve spolupráci 
s muzeem Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a Regionál-
ním muzeem v Náchodě vznikla v roce 2013 výstava Betlémy 
v Muzeu papírových modelů. Dlouhodobou spolupráci pro-
střednictvím Klubu sběratelů Policka budujeme s Muzeem Fi-
lumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkie a nově navazujeme úz-
kou spolupráci s muzeem ve Świdnici. Muzeum dávného ku-
pectví v tomto městě oslaví v příštím roce své výročí. Společ-
ně připravujeme grantovou žádost k oslavám, kdy muzeum ve 
Świdnici oslaví 50 let činnosti, Muzeum papírových modelů 5 
let. 

Výstava v „Muzeu Beskyd Frýdek-Místek“  
Po celé léto jste v Muzeu Beskyd mohli shlédnout výstavu Papírový svět. 

Na tuto výstavu zapůjčilo Muzeum papírových modelů řadu modelů růz-

ných témat. Modely se do stálé expozice vrátí po 18. září. 

Výstava v ,,Národním pedagogickém muzeu“ 
V říjnu bude v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Amose Komen-

ského zahájena roční výstava s názvem „Historie školních budov“, na které budou 

zastoupeny i dva modely z papíru. Muzeum papírových modelů zapůjčilo model 

Krkonošské chalupy od autora Zdeňka Smaženky v měřítku 1:120, který vydalo 

nakladatelství Dukase v roce 2011. Druhý zapůjčený model – ŽŠ Boženy Němco-

vé v Jaroměři od Milana Baroše v měřítku 1:300, vydala firma Dukase v roce 2014. Plakát výstavy v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek 

Pohled na výstavu Papírový svět v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku 

http://www.muzeum.filumenistyka.pl/muzeum/
http://www.muzeum.filumenistyka.pl/muzeum/
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZs53H9onPAhWFWRQKHVRdBrcQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.turistika.cz%2Fmapy%2Fvylety%2Fswidnica-muzeum-davneho-kupectvi&usg=AFQjCNHOhPxkQ-JYQwP6fDjTTW2LiLGJmA&sig2=kGN6LZN
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZs53H9onPAhWFWRQKHVRdBrcQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.turistika.cz%2Fmapy%2Fvylety%2Fswidnica-muzeum-davneho-kupectvi&usg=AFQjCNHOhPxkQ-JYQwP6fDjTTW2LiLGJmA&sig2=kGN6LZN


 

PODZIMNÍ 

VÝSTAVA 

Jana Žuravnyjová 

Pedagog v důchodu 

Milovnice fauny, flory a 

papíru 

Ukázka z celoživotního 

díla přes 250 modelů 

150 modelů zvířat 

 

 

 

K výstavě nabízíme pro-

gram pro školní skupiny. 

Výstava je otevřená v 

době otevření muzea  

9-17 h 

3. října vstup zdarma 

V MPM můžete také na-

vštívit Místnost sběratelů, 

stálou expozici a výstavu 

nad BB kavárnou nazva-

nou Milena Vránová pas-

tely. (do 30. října) 

Autorský model Jany Žuravnyjové 

ZOO JANY ŽURAVNYJOVÉ 
Podzimní autorská výstava Jany Žuravnyjové 

Vývoj života na Zemi od doby před více než 500 mil. let do doby 
bronzové, modely životního stylu „obyčejných lidí“ i těch, díky 
kterým docházelo v Evropě k nebývalému rozkvětu kultury a 
umění, přehled zahrad „panských“ sídel i vesnických chalup, fi-
gurky sportovců i vojáků z různých období. V neposlední řadě 
téměř dvě stovky zvířat a ptáků, žijících u nás i cizokrajných, vy-
tvořených samostatně nebo v prostředí, ve kterém žijí.  

 

To všechno a mnoho dalšího zobrazuje první edukativní výstava 
v našem muzeu, výstava modelů učitelky v důchodu Jany        
Žuravnyjové, autorky vystřihovánek, ze kterých vytvářela úžasné 
modely pro přiblížení učební látky svým žákům. Shlédnutím této 
výstavy budete nejen obdivovat autorku, ale také v mnoha smě-
rech obohatíte své znalosti. 



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 3. října 
 od 9 do 17 hodin 
VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE 
 
Středa 
 od 15 do 17 hodin 
SETKÁVÁNÍ  MODELÁŘSKÉHO KROUŽKU 
 V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 
 
MODEL CUP POLICE 2016  
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. 
Soutěž plastikových, kovových a papírových modelů 
v jednotlivých kategoriích dle tématu a věku autora. Speciální 
cena o nejlepší automobilový model značky ŠKODA. Ve 
13 hodin slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže. Bohatý 
doprovodný program a prodej modelů a modelářských     
potřeb.  
Model můžete do soutěže přihlásit předem prostřednictvím 
emailu na info@mpmpm.cz.  
Nutné napsat jméno a věk soutěžícího, název modelu, mate-
riál, ze kterého je model postaven, soutěžní kategorie bude 
přidělena. 
Více informací najdete na samostatných plakátech, webu a 
facebooku muzea, nebo na telefonu 777 828 657. 
 
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ POLICKA 
Sobota 22. 10.  
Od 8 do 13 hodin  
Setkání a burza sběratelů pohlednic, zápalkových nálepek, 
mincí a dalších sbírkových předmětů.  
 
VÝSTAVY V ZELENÉM DOMEČKU 
VEDLE MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ 

Do pátku 17. září můžete navštívit výstavu FOTO 2016.  
Od 20. září výstavu Mileny Vránové Pastely. Výstava po-
trvá do 30. října.  Výstavu pořádáme ve spolupráci s kni-
hovnou v Broumově. 

 
PROGRAMY PRO ŠKOLY 
Malý sběratel – Program pro 1.stupeň ZŠ seznámí děti 
s koníčkem, který spočívá v získávání specifického druhu 
předmětů. Děti se dozvědí, co vše je možné sbírat, jak se 
sbírkou začít a jak si ji uspořádat. Na památku dostanou prv-
ní sbírkový předmět do své vlastní sbírky a setkají se 
s opravdovým vášnivým sběratelem. 
Příroda s Janou Žuravnyjovou – Program pro 1. a 2 stupeň 
ZŠ. Jednou z nejvýraznějších osob českého papírového svě-
ta je Jana Žuravnyjová z Loun. Modely této celoživotní pe-
dagožky a milovnice všeho živého vtáhne děti do světa roz-
kvetlých zahrad a zvířecí říše jako na dlani. „Zoo Jany  Žurav
-nyjové“ překvapí všechny generace. Děti si po vzoru autorky 
postaví své vlastní zvířátko a nebude chybět audio i video 
„zvířecí“ kvíz dle věku skupiny. 

Město – Program je určen pro 1. - 3. třídu ZŠ. Přijďte si do 
Muzea papírových modelů postavit své vlastní město 
z papíru, navrhněte, jakou barvu bude mít fasáda školy nebo 
hasičská zbrojnice. Na vytvořeném městě pak vyzkoušíme 
jeho vybavenost a obslužnost. Jak se vůbec dostane do 
města elektřina, voda nebo kde se bere v domech teplo? Při 
programu děti proberou nejen tyto otázky. 

Pozdrav z Police nad Metují – Do Muzea papírových mode-
lů zamíří školní skupina přes naučnou stezku centrem města 
– Polický quest. V muzeu se k nejzajímavějším zastávkám 
trasy znovu vrátíme. Součástí programu je vytvoření vlastní-
ho suvenýru dle domluvy – malba keramické kachle 
s polickou radnicí, pohlednice s motivem Policka, pro nej-
menší máme připravené omalovánky, vytvořené výtvarníkem 
Jaroslavem Soumarem.  

Můj první papírový model – jeho práce. Děti se dozví, ne-
jen co tento obor modelářství obnáší, ale vytvoří si svůj vlast-
ní, mnohdy první papírový model. Program je uzpůsoben 
věku skupiny. 
 
Připravujeme Vánoční dílny pro 1. a 2. stupeň ZŠ i mimo 
školní kolektivy a předvánoční setkání s pohádkou pro školky 
a 1. – 3. třídu ZŠ. 
Cena programů je 40,-Kč za dítě, pedagogický doprovod 
zdarma.  Základní škola a Mateřská škola v Polici nad 
Metují mají na programy snížené vstupné: 25,-Kč 

 

 

Příští číslo vám zašleme začátkem října 

PROGRAM AKCÍ MUZEA 


