
 
 

MUZEUM PAPÍROVÝCH 
MODELŮ 

 

 
Muzeum papírových modelů, 

Tyršova 34 1, 549 54 
Police nad Metují. 

Web: www.MPMPM.cz 
E-mail: Info@MPMPM.cz 

Mobil: 777 828 657 
Telefon: (+420) 498 100 910 

            
 

LEDEN 2020 
 

Otevřeno: 
Pondělí, čtvrtek a pátek: 

11:00 až 17:00 
Víkendy, svátky a prázdniny: 

9:00 až 17:00 
 

OD 6. DO 17. LEDNA 
BUDE MUZEUM KVŮLI 

INVENTUŘE UZAVŘENO!!! 
Musíme to spočítat ���� 

 

POZOR!!! 
Od ledna 2020 došlo ke 

zvýšení vstupného do Muzea 
Základní vstupné: 80,- Kč 
Snížené vstupné: 50,- Kč 
Rodinné vstupné: 210,- Kč 
(Snížené vstupné platí děti, studenti do 
26 let a senioři) 
 

MODELÁŘSKÝ 
KROUŽEK 

Každý čtvrtek 
15:00 – 17:00 hodin 

 

Modelářský kroužek je skvělou 
variantou, jak děti naučit trpělivosti, 
zručnosti a jemné motorice a ještě jim 
k tomu nabídnout zábavu! 
Vedoucím kroužku je Luboš Matěna, 
jeden z nejnadanějších mladých 
modelářů v Čechách. A jeho práce 
s dětmi nese úspěchy. Na konci 
listopadu proběhla v Neratovicích 
poslední modelářská soutěž roku 2019. 
A nevraceli jsme se s prázdnou.  
Tomáš Lacina a Vítek Hanuš obsadili 
shodně šestá místa! Parádní start, když 

uvážíme, že to byla jejich první 
modelářská soutěž. 
A o třídu výše odstartoval Tonda 
Matěna. Ten si za svůj precizní model 
tanku odvezl domů bronzovou medaily.  
Takže to opět pro Muzeum „cinklo“. 
Tondovi velká gratulace z Muzea a 
věříme, že to nebyl ojedinělý úspěch a 
že se sbírka medailí bude i nadále 
rozrůstat. 
Nechte své děti, aby se inspirovali 
úspěchy našich modelářů! Kdo nic 
nezkusí, nic nezkazí a kdo si nezkusí 
slepit papírový model, nikdy 
nepochopí, kolik lásky se v modelařině 
může skrývat. ���� 
 

 
 

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč. 
Jedno pololetí: 400,- Kč 
Celý rok: 800,- Kč 
Pro druhé dítě z rodiny je cena za 
kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,- 
Kč; celý rok 450,- Kč) 
 

POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY 

Pátek 
31. ledna, 

sobota a neděle 
1. a 2. února 

Každý den od 9:00 do 17:00  
 

Prázdniny jsou samozřejmě tou 
nekrásnější dobou školního roku. Ale 
nikdy není na škodu se i o prázdninách 
dozvědět něco nového, zajímavého a 
jiného. 
A právě tohle všechno nabízí expozice 
Muzea. Na jednom místě můžete vidět 
historii, současnost i náhledy do 
budoucnosti. Navíc je linie expozice 

zaměřena i na edukativní stránku, kdy 
se o všem můžete dozvědět něco navíc. 
Anebo se prostě jen nechte okouzlit 
světem z papíru, který nenajdete nikde 
jinde. 
 

 
 

MUZEUM DĚTEM 
Sobota a neděle 

25. a 26. ledna 
od 9:00 do 17:00 hodin 

 

Tradiční interaktivní dílnička pro 
nejmenší i ty větší návštěvníky Muzea. 
Přímo v expozici je připravena dílnička 
a zaměstnanci Muzea jsou Vám 
k dispozici radou i pomocí. 
Tvoření z papíru podporuje kreativitu, 
prostorovou představivost a manuální 
zručnost. Z dětí nemusí být zrovna 
modelář, ale smysluplně je zabavit a 
ukázat jim i jiné aktivity stojí vždy za to. 
 

 
 

Muzeum dětem patří dlouhodobě mezi 
nejnavštěvovanější a nejpopulárnější 
akce pořádané Muzeem. Většina 
návštěvníků odchází z Muzea s jistotou, 
že se mají stále co učit…  
 
 

VÝSTAVY: 
MILAN WEINER: 
30 LET MINIBOX 

Muzeum papírových modelů 
Podle otevírací doby Muzea 

Krátce po sametové revoluci Milan 
Weiner (*1955) využil nových 
možností svodného podnikání a založil 
soukromé vydavatelství WDS Minibox 
(WDS = Weiner Design Studio). 
Samostatně začal v letech 1990-92 
vydávat řadu svých modelů Minibox, a 
to jak těch již vydaných v ABC v 



 
 

upravené a rozšířené podobě, tak i 
modelů, které v ABC nebyly 
publikovány, např. Tatru kolem světa, T 
815 GTC.  Vydávané modely jsou tištěny 
na přeloženém dvojlistu, kde uvnitř je 
samotná vystřihovánka a provedení 
titulní strany vychází svou podobou z 
podvozků modelů (černý rámeček s 
modrou plochou). Uprostřed je 
autorova ruční kresba předlohy v 
kruhovém výřezu, při spodním okraji 
název modelu. Doprovodné ilustrace se 
objevují nejen na těchto „černých 
dvojlistech“, ale stanou se i nedílnou 
součástí vystřihovánek v ABC (v 
menším provedení). V dnešní době je 
Minibox bez této kresby považován za 
jistým způsobem neúplný. Firma WDS 
Minibox na tyto prvotní výtisky 
navázala až v roce 2008 vydáváním 
karet s modely 1:300. Ke stovkovým 
modelům se vrátila dvěma tituly na 
přelomu milénia, výrazněji až v roce 
2018. 
 

 
 

V druhé polovině 90. let a na začátku 
nového tisíciletí se Miniboxy 1:100 v 
ABC objevovaly již v menším množství 
– několik novinek, několik modelů v 
reedici. Autor se rozhodl pro 
revitalizaci, k modelářsky zajímavému 
kroku – začal své počáteční modely 
přepracovávat a doplňovat o plastický 
podvozek, autíčka tedy dostala 
skutečná kola. Ale dostalo se jen na 
několik modelů. Ve vystřihovánkových 
speciálech časopisu ABC vydaných v 
roce 2000, Století vystřihovánek 2, 
vyšly některé unikátní a dříve 
nevydané Miniboxy s tématikou 
kempování – autokaravany, stany, další 
doplňky a také vozy Škoda Fabia. Ve 
Století vystřihovánek 3 z téhož roku 
jsme nalezli novinkový londýnský 
patrový autobus AEC Routemaster. 
Tyto modely se staly záhy stejně 
„dostupnými“ jako samotné speciály – 
tedy téměř vůbec a patřily dlouho mezi 
nejvzácnější a nejvíce ceněné Miniboxy. 

Jejich vydání v letech 2018-19 potěšilo 
mnoho modelářů a sběratelů. 
Výstava mapuje tři desítky let práce 
Milana Weinera. Nabízí pohled na vývoj 
tvorby, od prvních jednoduchých 
„krabiček“ k ikonickým miniboxovým 
krajinám. 
 

 

 
Přebal katalogu k výstavě Milana Weinera 

 

K výstavě vyjde katalog, který je možné 
si zakoupit přímo v Muzeu. 
 

RV 90 
Muzeum papírových modelů 

do února 2020 
Podle otevírací doby Muzea 

 

Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin 
Papírového krále, nejznámějšího 
autora papírových modelů, pana 
architekta Richarda Vyškovského. 
Bohužel, na začátku srpna zasáhla 
papírový svět smutné zpráva o 
odchodu pana architekta do 
modelářského nebe. 
 

 
 

Architekt Richard Vyškovský za svůj 
život publikoval více jak 1.200 
vystřihovacích stránek hlavně 
v časopise ABC a nakladatelství 
Albatros. Sám sice tvrdil, že je autorem 
asi 480 modelů, ale jako jeden model 
počítá i dnes již legendární Městskou 
památkovou rezervaci, která čítá asi 
200 staveb, most, hřbitov, malé 
přístaviště pro čluny, hradby… V tuto 
chvíli v Muzeu pracujeme na projektu 
rozšíření expozice o další prostory, 
které chceme věnovat práci 
„Papírového krále“ Richarda 
Vyškovského. 
 

 
Městská památková rezervace, 

největší model, který vyšel v časopise ABC, 
autorem je ing. arch. Richard Vyškovský 

 

Výstava potrvá do února roku 2020 a je 
součástí expozice Muzea. 
 
Za celý tým Muzea přejeme čtenářům 
Polického měsíčníku vše dobré a 
mnoho pohody do Nového roku 2020. 
 

 
 

Za MPM Pavel Frydrych 
 
 

 


