MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

O víkendu 29. února a 1. března
proběhne reinstalace expozice.

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

15:00 – 17:00 hodin
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

ÚNOR 2020

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
11:00 až 17:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00

Modelářský kroužek je skvělou
variantou, jak děti naučit trpělivosti,
zručnosti a jemné motorice a ještě jim
k tomu nabídnout zábavu!
Zvlášť, když se všechno odehrává
v kulisách unikátního Muzea a pod
vedením jednoho z nejtalentovanějších A druhá dílnička vám ukáže, jak vyrobit
modelářů současnosti Luboše Matěny. papírové květiny z kartonů od vajec.
Za pokus nic nedáte! Můžete přijít jen
na jedno odpoledne, anebo se z vás
stanou zapálení modeláři, pro které se
nůžky a lepidlo stanou doplňkem
relaxace.

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)

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 3. února
11:00 – 17:00 hodin

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)

VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Pátek

I v Novém roce budou dveře Muzea
14. února
otevřeny
zdarma
pro
všechny
návštěvníky, kteří přijdou první
pondělí v měsíci, mimo letní prázdniny.
30,- Kč za osobu
Přijďte se rozloučit s expozicí, která
bude ve stávající podobě nainstalována Svatý Valentýn, je patronem všech
v Muzeu do konce února.
zamilovaných. A Muzeum pro všechny
zamilované připravilo možnost, vyrobit
si jako důkaz své lásky jedinečný dárek.
Společně
s lektorkou
Markétou
Maršíkovou jsme připravili dvě dílny
pro širokou veřejnost.
Prvním dárkem, který je spíše určen
pro milující maminky, je výroba
zamilovaného rámečku na fotografii. A
úplně nejlepší bude, když si fotografii
přinesete sebou do Muzea, abyste
mohli domů odejít už s hotovým
dárkem.

Od 16. hodin

Pokud chcete mít doma jedinečnou a
unikátní dekoraci, nebo podarovat své
milované dárkem z lásky a nevíte jak na
to, přijďte do Muzea a my vám rádi
pomůžeme �
Cena za dílnu je 30,- Kč za osobu.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
22. a 23. února

Interaktivní dílnička v expozici Muzea
už neodmyslitelně patří k poslednímu
víkendu v měsíci. A nejinak tomu bude
i v nejkratším měsíci v roce.

Na poslední víkend jsme opět připravili
malou ochutnávku toho, co můžete
zažít při práci papírového modeláře a

jak to vypadá, když se vám začne pod umí zprostředkovat tuto
rukama papír tvarovat a získávat s elegancí, která až bere dech.
podobu modelu.

krásu

ZDENĚK ODL:
LETEM SVĚTEM
MOTÝLŮ

Výstava v Zeleném domečku

Vernisáž ve čtvrtek
27. února od 18 hodin

Výstavou fotografií motýlů zahajuje
Zelený domeček novou výstavní Výstava potrvá do 29. 3. a bude
sezónu. Polický fotograf Zdeněk Odl otevřena podle otevírací doby Muzea
procestoval ohromný kus světa, aby papírových modelů.
mohl nafotit motýly a jejich křehkou
krásu potom ukázat návštěvníků
výstavy.

VÝSTAVY:

vystřihovánek a člen redakční rady
vystřihovánek, zatímco já jako redaktor
technických článků. Profesně jsme se
zcela míjeli. Pak se z ABC stáhl, jeho
vystřihovánky ze stránek našeho
časopisu zmizely, a jediné, co se mi o
tom doneslo přes kolegy, byla
jednoduchá informace, že už s námi pan
Weiner nechce mít nic společného. Po
důvodech jsem tehdy nepátral. Později
jsme se stal šéfredaktorem a stál jsem o
jeho návrat. Odmítal. Bylo to pro něj
velmi osobní a citlivé téma. Až jsme se
jednou setkali na nějaké besedě. Přišel
za mnou a řekl, že tu spolupráci se
mnou přece jenom zkusí.

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Spousta lidí aktivního věku se považuje
za workoholiky. Patří to k naší době,
našemu životu, naší generaci. Prací se
realizujeme,
uspokojuje
své
společenské potřeby, naplňujeme
ambice. Máme tolik práce, že si horko
těžko urveme chviličku na posezení s
kamarády. Takových lidí mám ve svém
okolí hodně a sám do této kategorie
spadám také. Milan Weiner je ale úplně
jiná liga workoholika. Když se do nějaké
práce zakousne, jde všechno stranou.
Včetně spánku.

Sám o kolekci motýlů, kterou bude
v Zeleném domečku vystavovat napsal:
„Je to kolekce de facto nejen ze světa
motýlů, ale opravdu ZE SVĚTA - jedná
se v podstatě o exoty pořízené zejména
v přírodě Floridy a potom fotky exotů
pořízené v motýláriích Floridy
(Homosassa Butterfly), Švýcarska
(Papiliorama Kerzers) i ve dvou
tuzemských (Fata Morgana Praha,
Motýlí dům Žírovice).“
Slavného motýla Papilio polymnestor
parinda, kterého lovil lord Castlepool
v ikonickém
filmu
„Poklad
na
Stříbrném jezeře“ sice na fotografiích
neuvidíte (ve skutečnosti žije na Srí
Lance a ne v Severní Americe), ale
výstava nabídne pohled na mnoho
netušené
krásy
jedněch
z nejkouzelnějších živočichů světa. A S Milanem jsme se začali sporadicky
věřte, že oko a objektiv Zdeňka Odla vídat někdy před dvaceti lety, kdy v
ABC působil jako externí autor

Po první pracovní schůzce jsem
konečně pochopil, proč Milan tehdy na
ABC zanevřel. Když se totiž zakousne
do práce na nějakém projektu, pracuje
naplno bez ohledu na své potřeby. V
minulém desetiletí ale viděl upadající
úroveň našeho časopisu i zjevný a
opakovaný nezájem o jeho práci a
nápady. Běžného člověka by to
demotivovalo, Milana Weinera do zcela
zdrtilo. Natolik, že musel za ABC udělat
tlustou čáru a už se k němu nevracet.
Mně ale dal druhou šanci, a já si toho
nesmírně vážím.
Nepracuje pro peníze, ale protože to má
smyl. Zní to jako otřepaná fráze, ale v
případě Milana Weinera a jeho
vystřihovánek pro ABC to je to pravda.
Živí se jako úspěšný architekt a
vystřihovánky dělá pro radost. Výše
honoráře ho nikdy nezajímala. Když se
sejdeme, vylétají z něj myšlenky jako
rachejtle
o
silvestrovské
noci.
Překypuje nápady a propojuje je do
dalekosáhlých vizí, které zdaleka
přesahují obor modelářství i dětského
časopisu. Když jsem ABC přebíral, chtěl
jsem vystřihovánkám dát další smyl.
Aby měly nějakou další funkci, než
jenom jako modely na poličku. Aby
sloužily jako hračka či jako pomůcka při
výuce. Začal jsem tomu říkat „chytré
vystřihovánky“. A Milanovy papírové
modely tuto moji představu naplňují
dokonale.
Za mého dětství mívalo ABC reputaci
nejlepšího časopisu pro děti. Bylo to
dáno lidmi, kteří se podíleli na jeho

tvorbě. Věřím, že na naše současné v zapomnění. Čím byl tedy tahač
ábíčko budou dnešní čtenáři vzpomínat Steinwinter 20.40 tak zvláštní?
podobně. Vždyť máme ve stáji ty
nejlepší autory. Jako je Milan Weiner.
(Předmluva ke katalogu k výstavě od
šéfredaktora časopisu ABC, Zdeňka
Ležáka)

RV 90

Muzeum papírových modelů
do března 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
Prototyp tahače Steinwinter 20:40
odchodu
pana
architekta
do
Každý ví, jak vypadá tahač: Vysoká
modelářského nebe.
kabina (v USA a Austrálii s dlouhým
čumákem), za ní na podvozku plocha s
točnou pro návěs. Jasné jako facka.
Jenže snahy o změnu tu byly a tou
největší byl Steinwinter 20.40.
Speciální nový tahač se představil na
frankfurtském autosalonu v roce 1983.
Firma ze Stuttgartu použila pro stavbu
svého speciálu šasi konvenčního
nákladního
auta
Mercedes-Benz.
Výsledek
se
však
běžnému
tahači vůbec
Architekt Richard Vyškovský si jistě
nepodobal,
možná
tak
letištnímu
zaslouží, aby se na jeho odkaz
tahači,
co
manipuluje
s
Boeingy
někde
nezapomnělo. Jednou z připomínek
na
runwayi.
Jenže
tohle
není
letištní
tvorby našeho „Papírového krále“ je
právě výstava v Muzeu papírových tahač, ale skutečný tahač návěsů na
modelů. Využijte poslední možnost, běžné silnice. Ovšem ne běžných
vidět a „ohmatat“ si, jak vzniká model a návěsů. Konstruktéři mu vytvořili
to
na
příkladu
práce
toho speciální kousek, prý aby převezl více
nejpovolanějšího
z povolaných
– nákladu. Délka návěsu je 18 metrů a
vlastně je to i délka celé soupravy. Celý
Richarda Vyškovského.
Plánovaný konec výstavy se posouvá do tahač se totiž vešel pod návěs, na výšku
měřil jen 1170 milimetrů.
poloviny března.
Kabina v čele speciálu uvezla
trojčlennou posádku. A ne, jen tak
obyčejně, ale v anatomických sedadlech
Recaro, takže si posádka připadala
nízko nad zemí jako v supersportu.
Interiér byl luxusní i na poměry
osobních aut, ostatní náklaďáky strčil
do kapsy úplně s přehledem. Například
se již tehdy mohl pochlubit klimatizací.
Steinwinter později představil ještě
další variantu kabiny se dvěma sedadly
a lehátkem místo třetího. Ovšem
Pohled do expozice
sportovní pozice za volantem prý
nebyla
na
dlouhých
trasách
Steinwinter 20:40
nejvhodnější.
Měl to být revoluční nápad, přelom
v kamionové dopravě a převrat na poli Nejzásadnějším nedostatkem totiž byla
logistiky. Výsledkem byl zkušební bezpečnost. Posádka sedící úplně
provoz jediného prototypu a jeho pád vpředu a až u země bez deformační
zóny před sebou by totiž v případě

havárie neměla moc velkou šanci na
přežití (i když by alespoň do kabiny při
čelním střetu nevletěl zezadu ještě
návěs). Další problém se objevil při
testovacích jízdách, protože řidičům při
manévrování vadilo, že sedí vlastně pod
kamionem a nemají přehled, kde návěs
končí. Nakonec se tedy během
testování rozhodlo o ukončení projektu
a do reálného provozu se Steinwinter
nikdy nedostal. Dodnes je tak jen
kuriozitou a slepou uličkou kamionové
dopravy,
ačkoliv
nejspíš
tou
nejatraktivnější
a
nejsnáze
zapamatovatelnou.

Vystřihovánka Steinwinter 20:40 a papírový
model

Steinwinter 20.40 zůstal jen slepou
uličkou ve vývoji velkých. Ale jeho
netypický tvar a zvláštní konstrukce
oslovila i papírový svět a v Muzeu se
můžete pokochat modelem Steinwinter
20.40 z dílny Richarda Vyškovského.
!!! VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY
UPOZORŇUJEME, ŽE O VÍKENDU 29.
ÚNORA A 1. BŘEZNA BUDE MUZEUM
KVŮLI REINSTALACI EXPOZICE PRO
VEŘEJNOST UZAVŘENO !!!

Za MPM Pavel Frydrych

