
 
 

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 

            
 

BŘEZEN 2020 
 

Otevřeno: 
Pondělí, čtvrtek a pátek: 

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

9:00 až 17:00 
 

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 2. března 
11:00 – 17:00 hodin 

Matematickou rovnicí lze danou 
skutečnost vyjádřit takto: první pondělí 
v měsíci ve školním roce = volný vstup 
do Muzea. 
 

 

 

O víkendu 29. února a 1. března 
proběhne reinstalace expozice. A hned 
následující den se můžete přijít podívat 
na to, jak bude vypadat expozicce pro 
rok 2020! 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
možnost a buďte mezi prvními, kdo si 
novou expozici prohlédne! 

 

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! 
A k tomu všemu se ještě kroužek 
odehrává přímo v expozici Muzea – na 
jediném místě na světě, které se věnuje 
primárně papírovému modelářství. 
A navíc: děti z kroužku pod vedením 
Luboše Matěny začínají sbírat ocenění 
na republikových soutěžích. Více o 
první soutěži kalendářního roku 2020 
níže. 
A ještě navíc: kdo by si nechtěl jednou 
vlastníma rukama vytvořit třeba 
takovou krásu, jako na obrázku dole ���� 
 

 
 

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) 
 

PAPÍROVÉ 
KRÁLOVSTVÍ, 

BRNO 2020 
První modelářská soutěž v Novém roce 
se tradičně pořádá v Brně v Lužánkách. 

Psalo se 8. února a počasí v Brně spíš 
připomínalo začátek března. V parku 
kvetly sněženky a na sluníčku bylo víc 
jak deset stupňů nad nulou. 
Na soutěži se sešlo víc jak sto modelářů, 
kteří se přišli pochlubit svou tvorbou a 
zasoutěžit si mezi sebou. Muzeum 
papírových modelů bylo vidět nejen 
jako podporovatel soutěží Papírové 
ligy. Neztratili jsme se totiž ani jako 
soutěžící. 
V Brně za Muzeum závodili pouze děti 
z kroužku. Ač patříme počtem k těm 
nejmenším, procentuálně jsme na samé 
špičce v Čechách. A to se potvrdilo i 
v Brně v Lužánkách. 
 

 
 

Tomíkovi Lacinovi těsně unikla první 
desítka, ale i tak je jedenácté místo 
skvělým úspěchem našeho nejmladšího 
modeláře. 
V konkurenci dalších pětadvaceti 
dalších modelářů se neztratil Matěj 
Beran. Za model rakouského kláštera 
Svatého Pavla získal skvělé páté místo. 
Když si uvědomíme, že to byla jeho 
vůbec první soutěž, je to výsledek více 
než skvělý.  
A pak už to pro Muzeum cinkalo. A to 
zásluhou Tondy Matěny, mladšího 
bratra vedoucího kroužku. V kategorii 
pásové techniky získal bronzovou 
medaili za model německého tanku 
Tiger. A to nebylo všechno! Za dioráma 
„Východní fronta 1944“ získal zlatou 
medaili. Jedná se historicky o třetí zlato 
pro kroužek MPM a na Tondův úspěch 
jsme všichni právem hrdi.  
 



 
 

 
 

Zdá se, že Lubošovi roste v jeho 
mladším bratrovi docela slušná 
konkurence. A v Polici nám vyrůstají 
další hvězdy modelářského nebe! 
 

 
 

Věřím, že z dalších soutěží se budeme 
vracet se stejně skvělými výsledky… a 
úspěch dětí se odrazil hned 
v následující čtvrtek na kroužku, kde 
jsme si všichni pochutnali na dortu ���� 
Více fotografií ze soutěže v Brně si 
můžete prohlédnout na našem 
facebooku. A že je se na co dívat… 
prostě LEPŠÍ, NEŽ ČEKÁTE! 
 

JARNÍ PRÁZDNINY 
Pondělí - pátek 

9. – 13. března 
Denně 9 – 17 hodin 

Prázdniny jsou vždy specifické, ale 
jedno o nich platí všeobecně: děti se na 
ně vždy těší. 
A není nic jednoduššího, než během 
prázdnin navštívit naše Muzeum! 
Nevadí, když bude venku pršet, nevadí, 
když bude foukat vítr, dokonce ani 
nevadí, když bude mrznout. Muzeum je 
pro vás vždy otevřeno a vždycky 
nabídne „něco navíc“. Ne nadarmo je 

letošní rok zarámován heslem: LEPŠÍ, 
NEŽ ČEKÁTE! 
 

 
 

Tak se přijďte přesvědčit, že heslo roku 
2020 nelže. 
Na Jarní prázdniny bude v expozici 
Muzea připravena interaktivní dílna 
pro malé i větší návštěvníky a rozšířena 
otevírací doba! 
 

 
 

A pak už bude jen na Vás, jestli dáte 
přednost živým sněženkám, nebo 
tulipánům z papíru. 
 

SBĚRATELSKÁ BURZA 
Sobota 21. 3. 

8 – 12 hodin 
Muzeum papírových modelů 

Dvakrát do roka pořádá Klub sběratelů 
Policka ve spolupráci s MPM 
sběratelskou burzu. 
Letošní jarní vyšla krásně na první jarní 
den. A věříme, že kromě sluníčka budou 
„svítit“ i obličeje sběratelů a všech, kteří 
do Muzea vyrazí. 
Nemusíte být přímo sběratel, nemusíte 
nosit nic k výměně nebo k prodeji – 
prostě jen přijďte a nechte se okouzlit 
sbírkami a vším, co lze sbírat. A za 
pořadatele můžu slíbit, že se bude na co 
dívat. 
Kromě samotné burzy si můžete 
prohlédnout i expozici v Místnosti 
sběratelů, která se pro letošní rok 
proměnila. Chcete vidět zápalky 
s obrázky ze soutěže Kvíčerovská 

sirka? Chcete vidět, co všechno 
produkuje Klub sběratelů Policka? 
Chcete se přesvědčit, že sbírat se dá 
skutečně vše? Tak neváhejte a první 
jarní den roku 2020 přijďte do Muzea 
papírových modelů. 
 

 
 

Určitě vás čeká neopakovatelný zážitek. 
 

MUZEUM DĚTEM 
Sobota a neděle 
28. a 29. března 

9 – 17 hodin 
Interaktivní dílnička v expozici Muzea 
už neodmyslitelně patří k poslednímu 
víkendu v měsíci. A nejinak tomu bude 
i při prvním kalendářně potvrzeném 
jarním víkendu; tedy při posledním 
víkendu v březnu. 
 

 
 

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 
rukama papír tvarovat a získávat 
podobu modelu. 
Interaktivní dílna patří už dlouhodobě 
k Muzeu a je jednou 
z nejpopulárnějších akcí, kterou 
Muzeum ve své široké škále programů 
nabízí. 
Neváhejte a přijďte se přesvědčit na 
vlastní oči a ruce ���� 
 



 
 

VÝSTAVY: 
ZDENĚK ODL: 

LETEM SVĚTEM 
MOTÝLŮ 

Výstava v Zeleném domečku 
Výstavou fotografií motýlů zahájil 
Zelený domeček novou výstavní 
sezónu. Polický fotograf Zdeněk Odl 
procestoval ohromný kus světa, aby 
mohl nafotit motýly a jejich křehkou 
krásu potom ukázat návštěvníků 
výstavy. 

Fotografie motýlů pořídil autor na 
čytřech místech: na Floridě, ve 
Švýcarském Kerzers, v Praze a 
motýláriu v Žirovnici. 
K vidění bude i „portrét“ motýla 
Morpho peleides, kterého měl 
vytetovaného na hrudi Steve McQueen 
v legendárním filmu „Motýlek“. 
 

 
 

Ovšem krása motýlích křídel nespočívá 
v tom, že by se objevovali ve filmech, ale 
v jejich až neuvěřitelně široké škále 
barevnosti. A Zdeněk Odl dokáže přes 
objektiv fotoaparátu přiblížit tento 
úžasný svět barev tak, že člověk má až 
strach, aby mu některý z motýlů nesedl 
na ruku. 
Výstava potrvá do 29. 3. a bude 
otevřena podle otevírací doby Muzea 
papírových modelů. Pořádá Muzeum 
papírových modelů, vstupné 
dobrovolné. 

 

 

 

MILAN WEINER: 
30 LET MINIBOX 

Muzeum papírových modelů 
Podle otevírací doby Muzea 

Výstava potrvá do konce 
dubna 2020 

Jste jedním z nejznámějších a 
nejoblíbenějších autorů papírových 
vystřihovánek u nás. Nemůžeme 
tedy začít jinak než otázkou, jestli si 
vzpomenete, kdy jste vy sám 
z plochého papíru začal vytvářet 
prostorové objekty. Lepil jste 
nejspíše modely z ABC – vzpomenete 
si třeba ještě na nějaké? 
Zoufalství kluka, který obdržel první 
vláček a nebylo mnoho doplňků, vedlo 
k „bastlení“ vlastních modelů – tedy 
mnohem dříve, než jsem se dostal 
k ABC.  
Z ABC jsem lepil cokoliv, nejraději 
lidové stavby od Richarda 
Vyškovského. 
Nyní si uvědomuji, že vlastně celý život 
dělám jedno a to samé. Trochu na jiné 
úrovni, již ne z nezbytnosti, ale 
z potřeby. 
 

 
Tatra 813 TP 6×6 se na našich silnicích 

poprvé objevila v roce 1967 a Milan Weiner 
si ještě téhož roku, ve svých dvanácti letech, 

zcela sám vytvořil její model. 
Foto: WDS Minibox 

 

Slepil jste si později v dospělosti 
ještě nějaký model od jiného autora 
než svou vystřihovánku při 

ověřování správnosti vlastní 
konstrukce? Nebo na to už nezbýval 
čas? 
Opravdu jsem neslepil jediný kus. Zcela 
si vystačím sám.  
 

 
Titulní kresba k vystřihovánce usedlosti 

v Holetíně, kam Milan Weiner jezdil 
k babičce. Bylo to také rodiště jeho maminky 
a vystřihovánka byla vydána v den jejích 90. 

narozenin, 29. 5. 2017 
 

Narodil jste se a bydlel v Hradci 
Králové, ale také jste jezdil k babičce 
na statek v Holetíně u Hlinska nebo 
k tetě, která bydlela také na Hlinsku 
přímo u železniční dráhy. Jak jste 
trávil dětství mimo velké město? 
Zvláště dostupnost železnice pro 
třeba desetiletého kluka musela být 
něčím úžasným. 
Ano v Hradci Králové. 
Jezdili jsme na dvě zajímavá místa na 
Vysočině – Holetín a Ždírec nad 
Doubravou, k příbuzným z máminy 
strany. V Holetíně nešlo až tak úplně o 
statek, spíše o zemědělskou usedlost 
máminých rodičů, ovšem se všemi 
náležitostmi. Železniční dráha tady byla 
v bezprostřední blízkosti se zastávkou 
a přejezdem místní cesty se závorami. 
Při zastávce byly parní lokomotivy na 
dosah ruky, roztopené, oddychující, 
vonící kouřem, odpouštěnou párou a 
mazadly, nezapomenutelná směsice 
vůní. Odkudsi z dálky přijely a do dálky 
opět odjely a fantazie pracovala… Po 
jejich odjezdu nastal opětovný poklid s 
vůněmi luk a polí, sednice, stodoly, 
půdy se senem a chléva, se všemi zvuky 
klidného venkova. 
 



 
 

 
Historické miniboxy z r. 1989 

 

Ve Ždírci to bylo také prima, ovšem 
trochu jinak. Teta – mámina sestra a její 
muž – byli zaměstnanci dráhy, bydleli v 
drážním domku hned vedle nádraží. 
Lokomotivy a vagony, jejich 
posunování, vlečky, naproti velká pila, 
na druhé straně sklad pohonných hmot. 
Z dnešního pohledu ekologicky 
nepřijatelné, ale dolovat velké zlaté 
pečetící plomby pohozené z vagónů v 
kalužích nafty… a ty vůně… 
Část rozhovoru s Milanem Weinerem. 
Celý rozhovor si můžete přečíst 
v katalogu k výstavě, který vydalo 
Muzeum papírových modelů. Katalog je 
k zakoupení na pokladně Muzea. 
 

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 
odchodu pana architekta do 
modelářského nebe. 
Výstava RV90 se pomalu blíží ke svému 
konci. Ještě v průběhu března bude 
možné se „kochat“ pracovními modely 
„Papírového krále“. Ale to neznamená, 
že by Muzeum na nejznámějšího autora 
papírových modelů zapomnělo. 
Právě naopak! 
Pracujeme na rozšíření expozice a 
připravili jsme projekt na vytvoření 
„Sálu Richarda Vyškovského“ v horním 
patře Muzea. Pokud vše dopadne 

dobře, tak hlavní část turistické sezóny 
otevřeme pokřtěním „Sálu Richarda 
Vyškovského“.  

 

 
Richard Vyškovský v reálu a jako papírový 

model. Najdete sedm rozdílů? ���� 
 

Vznikne tak důstojný prostor pro 
připomenutí práce pana architekta. 
V expozici by se kromě průřezu jeho 
tvorbou měly objevit i osobní věci 
z pozůstalosti – od skalpelu po 
pravítko. A také domlouváme zapůjčení 
největšího modelu, který pan architekt 
vytvořil – dnes už legendární Městské 
památkové rezervace. Ta vycházela na 
stránkách časopisu ABC od roku 1988 
do roku 2004. 
O posunech (či ne-posunech) tohoto 
projektu budeme veřejnost informovat. 
Výstava RV90 je součástí expozice 
Muzea a její konec je naplánován na 
polovinu března letošního roku. 
I když se Muzeu povede vytvořit Sál 
Richarda Vyškovského, nejspíš už 
nikdy nikde neuvidíte takto ucelenou 
sbírku pracovních modelů pana 

Vyškovského. Proto určitě neváhejte a 
navštivte výstavu! Čas se už skutečně 
krátí. 

 
 

Pohled do expozice 
Tiger II 

PzKpfw VI Tiger Ausf H1 
Vzhledem k úspěchu Tondy Matěny na 
soutěži v Brně nemůžeme jinak, než se 
zaměřit na tank Tiger II… 
Tento tank se měl stát nástupcem tanku 
Tiger I jejichž výroba začala v roce 
1942. Přezdívku „Tiger“ tank dostal od 
Ferdinanda Porsche a římská číslice 
byla přidána poté, co do výroby 
vstoupil Tiger II. Původní označení pro 
Tiger I bylo Panzerkampfwagen VI 
Ausführung H (doslova „obrněný 
bojový vůz/vozidlo VI verze H“, 
zkráceně PzKpfw VI Ausf. H). 
 

 
Papírový model tanku Tiger II 

 

Ale už krátce po začátku výroby 
tanku PzKpfw VI Tiger Ausf H1 zadalo 
německé vedení zakázku na nový těžký 
tank, který měl být vyzbrojen kanónem 
KwK 43 ráže 8,8 cm. Tento kanón byl 
schopen na vzdálenost 500 m prorazit 
180mm pancíř. Vývoje nového tanku se 
ujaly firmy Porsche a Henschel. 
Ferdinand Porsche přišel s návrhem 
kombinovaného systému pohonu s 
elektromotory. Dva spalovací motory o 
výkonu 150 kW měly pohánět 
generátory. Tento systém se zdál 
náchylný k závadám a navíc na výrobu 
elektromotorů by se spotřebovalo 



 
 

hodně mědi, a tak byl Porscheho návrh 
zamítnut. 
Henschel použil jako pohonnou 
jednotku zážehový motor o výkonu 
515 kW. Tento motor byl již použit u 
tanku Tiger I. Byl použit systém 
dvojitých pojezdových kol, čtyři kola 
byla v zadní řadě a pět kol bylo v řadě 
přední. Čelní pancéřování bylo 150-
185 mm. Tento model byl v únoru 
1943 přijat do výroby pod 
názvem PzKpfw VI Ausf. B (Tiger II) a 
byly objednány tři prototypy. 
 

 
Tank Tiger II při nasazení na západní frontě 

v r. 1944 
 

Výroba prototypů se značně protáhla. 
První prototyp byl předveden až 20. 
října 1943. V prosinci téhož roku byla 
zahájena sériová výroba. Prvních 50 
kusů mělo věž typu „Porsche“, ostatní 
tanky měly věž „Henschel“. Vzhledem k 
použití těžšího kanónu a silnějšího 
pancéřování byla hmotnost tanku Tiger 
II vyšší než hmotnost tanku Tiger I. 
Tiger II vážil 69,7 t. To snižovalo jeho 
rychlost, spolehlivost i jízdní vlastnosti. 
Ale i tak se jednalo o jeden z nejlépe 
vyzbrojených a nejodolnějších tanků 
druhé světové války. 
Celkem bylo od začátku výroby do 
konce války vyrobeno 492 kusů těchto 
tanků.  

Za MPM Pavel Frydrych 
 
 

 


