
UMĚNÍ PAPÍRU 

 

 
„Budu slavit 
Vánoce ve 

svém srdci a 
snažit se je 
tam udržet  

celý rok.“ 
 

Charles Dickens  

Není papír jako papír. 

Vánoce v muzeu…. 
Poslední měsíc v roce srdečně zveme do Muzea              
papírových modelů a BB kavárny hned vedle muzea.       
Připravili jsme  pro vás doprovodný program a adventní   
výzdobu. 
 
Do 31. prosince můžete zdarma navštívit výstavu fotografií 
Policka autora Oldřicha Jenky v prvním patře Zeleného do-
mečku nad BB Kavárnou. Otevřeno je v době otevření mu-
zea.  
Přímo v MPM probíhá výstava stavitelky papírových modelů 
Jany Žuravnyjové.  
 

Bulletin Muzea papírových modelů  Prosinec 2016 

Děkujeme všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům a všem, kteří nám v letošním ro-
ce pomohli. V únorovém bulletinu zveřejníme to nejzajímavější ze závěrečné zprávy za rok 
2016. Od 1. února bude zpráva zveřejněna i na webu muzea.  
 
Z provozních důvodů bude Muzeum papírových modelů v tyto dva dny zavřeno: 26. 12. 
2016 a 1. 1. 2017. 
 
V roce 2017 oslaví Muzeum papírových modelů v květnu pětileté výročí. Protože je to pro 
nás opravdu významné a  důležité výročí, budeme slavit. 
S návštěvníky, přáteli muzea, modeláři i se všemi partnery. Harmonogram oslav uveřejníme 
na začátku února. 



 

Modelářská událost roku? 

MINIBOXy OPĚT V ABC… 
Čtenářům časopisu ABC jistě neuniklo, že se na stránky časopisu opět vrátila tvorba architekta 

Milana Weinera z Hradce Králové. Jeho modely—miniboxy jsou dnes fenoménem, známým 

daleko za hranicemi České republiky.  První krabičkový model se objevil v čísle 6 ročníku 34, 

které vyšlo 21. 11. 1989.  

Skoro na den přesně po 27 letech najdete v Abíčku opět modely, které  dokáže sestavit úplně 

každý, a přitom vypadají dokonale. Přesvědčit  se může každý.  To pravé kouzlo miniboxu 

spočívá právě v tom, že se jedná o jednoduché modely—prosté tvary—krabičky, se kterými si 

poradí každý začátečník. Zároveň však 

jejich kvality oceňují už i zkušení modeláři.  

Samo měřítko umožňuje pak vytváření 

kompozic, sérií, dokonce modelových kra-

jin.   

V Abíčku se nyní můžete setkat s modely 

pana Weinera v měřítku 1:87. Vytvořené 

modely tak můžete použít do kolejové že-

leznice H0.  

A téma?  

Dakarská závodní auta Martina Macíka, 

nejmladšího dakarského pilota. V časopi-

se vyjde postupně celá série aut, včetně 

doprovodných vozů i off-road pro noviná-

ře.  

Arch. Milan Weiner je jedním ze zaklada-

telů Muzea papírových modelů v Polici 

nad Metují, pro které vytvořil logo a přine-

sl řadu podnětů a nápadů. S Muzeem   

architekt spolupracuje stále. Spolupracuje 

též s výrobcem plechových hraček       

KOVAP.  

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


 

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 výsta-

vě vydat drobnou 

brožuru, která vyjde 

začátkem prosince. 

V současné době 

jednáme s autorkou 

o dárcovství jejích 

modelů Muzeu pa-

pírových modelů.  

 

VÁNOCE V MUZEU 

Vánoce v Muzeu papírových modelů začínají opravdu brzy. Hned v pondělí 5. pro-
since jsme pro návštěvníky připravili volný vstup do expozice i na výstavu ZOO Ja-
ny Žuravnyjové. 

V pátek 9. prosince od 18 hodin zahraje Jiří Šámal v BB Kavárně vedle Muzea pa-
pírových modelů. Komorně laděný koncert představí švýcarský perkusní nástroj 
Hang drum. Hang drum je jedinečný svým tvarem a hlavně nenapodobitelným har-
monickým zvukem. Autor zpívá a sám komponuje písně pro tento originální nástroj. 

Od 9. prosince Muzeum papírových modelů nabízí Vánočně laděné prohlídky mu-
zea pro školní i mimoškolní kolektivy, součástí prohlídky bude také dílnička, ve kte-
ré si děti podle věku vyrobí drobný vánoční dáreček.  

V neděli 18. prosince od 13 hodin pořádáme v naší dílně workshop s názvem Dárek 
na poslední chvíli. Workshop je pro předem objednané účastníky. S lektorem si vy-
robíte originální lustr, výběr z několika technik. 

V sobotu 24. prosince nás mohou zájemci navštívit v průběhu Štědrého dne, ote-
vřeno bude od 10 do 15 hodin za symbolické vstupné (děti zdarma, ostatní za 30 
Kč). Vánoční atmosféra a doprovodný program pro celou rodinu v muzeu najdete 
nejen na Štědrý den, ale po celé období vánočního volna. Otevřeno je každý den 
do 17 hodin. 

 



Muzeum  
papírových 
modelů 
 
 
 

Tyršova 341 
Police nad Metují 

549 54 
 

Web: 

www.MPMPM.cz 

E-mail:  

Info@MPMPM.cz 

Mobil:  

777 828 657 

Pondělí 5. prosince 

od 9 do 15 hodin 

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE 

V tento den přijďte zdarma na komentovanou prohlídku ex-
pozice i výstavy Jany Žuravnyjové. Od 13 hodin nás navštíví 
ŠD Police nad Metují. 

Středy 

od 14:30 do 17 hodin 

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK 

V prosinci vyrábíme betlémy, ozdoby na stromek i sváteční 
stůl. Připojit se může každý, poplatek za jednorázový vstup 
je 20,-Kč, veškerý materiál je v ceně. 

Pátek 9. prosince 

 od 18. hodin v BB Kavárně 

JIŘÍ ŠÁMAL 

Komorně laděný koncert představí švýcarský perkusní ná-
stroj Hang drum. Hang drum je jedinečný svým tvarem a 
hlavně nenapodobitelným harmonickým zvukem. Jiří Šámal 
zpívá a sám komponuje písně pro tento originální nástroj. 

Vstupné dobrovolné. 

 

od 9. prosince 

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA PRO 
ŠKOLNÍ SKUPINY 

Součástí komentované prohlídky bude také dílnička, ve které 

si děti dle věku vyrobí drobný vánoční dáreček. Školy a škol-
ky na území Policka mají zvýhodněný vstup – 20,-Kč na žá-
ka. Pedagogický doprovod zdarma. 

Neděle 18. prosince 

Od 13 hodin 

WORKSHOP 

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI 

Workshop je pro předem přihlášené  účastníky.  

Přihlásit se můžete až do 9. prosince! S lektorem si vyro-
bíte originální lustr, výběr z několika technik. Poplatek za 
materiál na jeden lustr je 60,-Kč. Workshop pořádáme za 
podpory Královéhradeckého kraje. 

V roce 2017 budeme pokračovat s volnými vstupy do muzea 
každé první pondělí v měsíci ve školním roce.  

O jarních prázdninách (20. – 24. února 2017) nabídneme 
celodenní program pro děti ve věku 6 – 12 let. Tento týden 
s podtitulem Týden s Herkulem, maskotem muzea, pořádá-
me od roku 2013. 

Po letošním úspěšném letním týdnu chceme uspořádat Letní 
tvořivý týden znovu a to v termínu 17. – 21. 7. 2017. Den 
s Toulavým baťohem připadne v roce 2017 na datum neděle 
30. července.  

Model cup Police, soutěž plastikových, kovových a papíro-
vých modelů uspořádáme v Pellyho domech v sobotu 14. 
října.  

Jarní a podzimní setkání sběratelů připadne na termíny 18. 
března a 21. října. V roce 2017 připravíme v muzeu dvě vý-
stavy – autorskou Ladislava Badalce a tematickou – Roz-
hledny a věže v České republice. 

 

 

PROGRAM AKCÍ MUZEA 


