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KVĚTEN 2020 
 

Muzeum je od 13. března do 
odvolání pro veřejnost 
uzavřeno. Společně s tímto 
rozhodnutím byl zrušen i 
veškerý doprovodný program. 
 
Vážení čtenáři Polického měsíčníku. 
Podle posledních dostupných informací 
plánuje vláda ČR v rámci rozmělňování 
opatření k epidemii koronaviru 
otevření muzeí, galerií a dalších 
podobných institucí na 25. května. 
Pokud se nic nezmění, tak se na Vás 
budeme těšit od pondělka 25. 
května v Muzeu papírových modelů. 

Otevřeno bude denně 
od 9 do 17 hodin! 

 

30 let Minibox 
Se spoluautory výstavy a panem 
Milanem Weinerem jsme se rozhodli o 
prodloužení „výstavy „30 let Minibox“ 
do konce prázdnin. 
 

 
„Miniboxová rodina“ 

 

Výstava mapuje třicetiletou práci 
architekta Weinera, jako papírového 
modeláře. Legendární Miniboxy se 
zrodily v roce 1989 na pionýrském 
táboře, vlastně jako hra pro 
hadicapované děti. 
V listopadu téhož roku se poprvé 
„krabičky“ objevily na stránkách 
časopisu ABC. Milan Weiner k tomu 
říká: „V květnu (25. 5. 1989) byl 
odeslán dopis do redakce ABC. V 
červenci (26. 7. 1989) druhý dopis. V 
mezidobí jsem kontaktoval Martina 
Pilného, redaktora časopisu ABC 
odpovědného za vystřihovánky. V září 
bylo rozhodnuto o vydávání modelů. 
Nastala příprava prvních modelů k 
tisku, dotažení detailů grafiky modelů, 
vznik loga Minibox, a 21. 11. 1989 vyšly 
první dva Miniboxy v ABC (v čísle 
6/34).“ 
 

 
 

Jedním z nejúžasnějších exponátů 
výstavy je cyklus modelů Vývoj hradu, 
mapující vývoj fiktivního hradu od 
prvního slovanského osídlení po 
současnost. Tyto vystřihovánky 
vycházely v letech 2018-19 v časopisu 
ABC a pro potřeby výstavy v Muzeu je 
slepil modelář Josef Kropáček. Jsou 
tedy jedinými modely, které neslepil 
přímo autor… 

 
Vývoj hradu, skica Milana Weinera 

 

V současné době pracuje pan Weiner na 
dalším ze svých projektů, tentokrát to 
bude Tatra kolem světa, verze 2019… 
Vystřihovánka vyšla v ABC a připravuje 
se její tisk ve vydavatelství WDS. 
Stále je na co se těšit. 
 

Ukončení světové války 
Výstava připomínající ukončení 2. 
světové války měla začít v květnu 2020. 
Vzhledem ke společenské situaci ale 
nezačne… 
 

 
 

Po domluvě s kurátorem výstavy, 
panem Roberetm Navrátilem jsme se 
rozhodli, že výstavu otevřeme k datu 
ukončení války v Pacifiku. K podepsání 
bezpodmínečné kapitulace Japonskem 
došlo 2. září 1945. Válka v Tichomoří 
začala 7. července 1937 a trvala tedy 8 
let a necelé dva měsíce! 
Na původní koncepci výstavy se ovšem 
nic nezměnilo, takže výstava bude 
prioritně věnována bojové technice na 
evropských bojištích a v obrazové 
podobě pak ukáže dokumenty a 
fotografie týkající se Police nad Metují a 
nejbližšího okolí, plus tiskoviny týkající 
se celého Protektorátu Čechy a Morava 
a nově obnoveného Československa. 
 

 
Německý tank Tiger 

 

Samozřejmě nemůžeme vynechat účast 
československých vojáků v této válce, 
včetně letců sloužících v RAF ve Velké 
Británii. 
Momentálně pracujeme na textu 
katalogu k výstavě a díky odkladu 



 
 

máme čas na „vypilování“ jak koncepce, 
tak grafického doprovodu. 
Výstava se uskuteční s podporou 
Muzea Náchodska, které pro naše 
potřeby poskytlo scany historických 
materiálů ze svého archivu. 
 

 
Britský Supermarine Spitfire 

 
Sál Richarda Vyškovského 

Sál Richarda Vyškovského je už 
připraven k „zabydlení“. 20. dubna 
dokončila firma SMI Group stavební 
práce a v pátek 24. 4. firma Maxatech 
nainstalovala výstavní vitríny. 
Stavební práce trvaly tři týdny. 
Sál R. Vyškovského je realizován za 
finanční podpory Královéhradeckého 
kraje, 20KPG06-0019. 
 

 
 

 
 

 
Evoluce Sálu Richarda Vyškovského 

 

Sál Richarda Vyškovského bude pro 
veřejnost přístupný hned, jak se 
Muzeum po nucené pauze otevře. 
Předpokládáme tedy, že od 25. května 
se budou moci návštěvníci jít podívat. 
Slavnostní otevření zatím plánujeme na 
červenec, kdy by pan architekt 
Vyškovský oslavil 91 narozeniny. 
V expozici Sálu návštěvník uvidí 
důležité modely, které vytvořil Richard 
Vyškovský – letadlo Spitfire z Bitvy o 
Británii, autoveterán Packard-
Landaulet, šikmou věž v Pise nebo 
model Pražského hradu. A samozřejmě 
desítky dalších modelů. 
 

 
Autoveterán Packard-Landaulet, který stál 

na začátku tvorby Richarda Vyškovského 
 

Samostatné místo bude věnováno 
největšímu papírovému modelu, který 
v letech 1988-2004 vycházel na 
stránkách časopisu ABC. Tím modelem 
je dnes už legendární Městská 
památková rezervace. Populární MPR 
do Muzea zapůjčil pan Josef Kropáček. 
 

 

Lepidlo, nůžky, papír 
Jak jsme infprmovaly v minulém čísle 
Polického měsíčníku, Muzeum 
připravuje výstavu na zámku v Novém 
Městě nad Metují. Podle plánu Vlády ČR 

by se zámky měly veřejnosti otevřít na 
začátku června. 
 

 
 

Výstava na zámku v Novém Městě nad 
Metují přirozeně navazuje na tradici 
předcházejících výstav Muzea mimo 
vlastní budovu. Koncepce MPM i 
expozic výstav byla a je vždy specifická 
tím, že se prioritně zaměřuje na zdejší 
region – ať už v podobě modelů 
architektury z Náchodska nebo 
představením místních autorů modelů. 
A nejinak tomu bude na novoměstském 
zámku. V souladu s místem konání 
budou těžištěm expozice modely hradů 
a zámků převážně z Čech a Slovenska. 
Dojde také na představení zdejšího 
výtvarníka Vladimíra Rocmana, který 
během své bohaté tvůrčí kariéry 
vytvořil i několik neopakovatelných a 
velice hravých modelů z papíru. 
 

 
Vystřihovánky V. Rocmana 

 

V krátkém přehledu ukáže MPM další 
modely ze své bohaté sbírky, které 
kopírují více jak stoletou tradici 
vystřihovánek v Čechách. Výstava 
nabídne desítky papírových 



 
 

automobilů, vojenské techniky, letadel, 
zvířat, vesmírných strojů, postav, sci-fi 
objektů a obsáhne tak v průřezu celou 
šíři tohoto fenoménu. Ne nadarmo je 
papír jednou z nejstarších surovin, 
využívanou člověkem a jedním z 
nejstarších materiálů, ze kterého lidé 
začali tvořit a posléze i modelovat. 
Papírový svět, který známe hlavně ze 
stránek časopisu ABC, je pestřejší, než 
si vůbec umíme představit. Právě proto 
se letošní sezóna v MPM honosí 
přízviskem: „Lepší, než čekáte!“ Tak si 
to přijďte zažít na vlastní kůži – na 
zámek v Novém Městě nad Metují nebo 
přímo do Muzea papírových modelů. 
 

 
Model dřevěného mostu 

na Zámku v Novém Městě nad Metují 
 

I v tomto případě ale platí, že nelze 
predikovat termín otevření výstavy… 
 

ZELENÝ DOMEČEK 
Letem světem motýlů 

výstava bude prodloužena 
do 31. 5.! 

Výstavu fotografií polického autora 
Zdeňka Odla přerušila opatření 
ohledně pandemické situace v ČR. 
Pokud se na plánu Vlády ČR nic 
nezmění, znovu ji otevřeme v pondělí 
25. května, a ještě týden se budete moci 
přijít podívat na svět motýlů tak, jak ho 
zachytil fotograf Odl. A skutečně stojí za 
to, protože fotograf umí zaznamenat tu 
neuvěřitelně křehkou barevnost 
motýlího křídla s takovou intenzitou, že 
člověk na jeho výstavě našlapuje po 
špičkách, aby motýly nevyplašil. 
Výstava bude prodloužena do neděle 
31. května. Určitě využijte možnosti 
prohlédnout si krásu cizokrajných 
motýlů. 
Na výstavu měla navazovat další 
výstava Zdeňka Odla, kterou pořádá 
v Klášteře v Polici nad Metují Muzeum 

Náchodska pod názvem „Poklady 
z Ostaše“. Ale výstava byla přesunuta 
na začátek příští sezóny… Z toho plyne, 
že je stále se na co těšit. 
 

 
 

Na výstavu Zdeňka Odla naváže 
v zeleném domečku výstava typografa 
a grafika Rostislava Vaňka, která by 
měla začít vernisáží 4. 6. 
 

 
 

Rostislav Vaněk bezesporu patří 
k nejuznávanějším typografům u nás. Je 
autorem několika typů písma a z jeho 
dílny vzešlo i značení pražského metra. 
Určitě si nenechte ujít možnost osobně 
se potkat s tímto velice zajímavým 
výtvarníkem. 
 

KVÍČEROVSKÁ SIRKA 
Klub sběratelů Policka ve spolupráci s 
Muzeem papírových modelů a s 
podporou města Police nad Metují 
vyhlašují třetí ročník výtvarné soutěže 
„Kvíčerovská sirka“. Tato soutěž si už 
našla svoje místo jak v programu 
Muzea, tak i v koncepci výstav 
v Zeleném domečku. Na rok 2020 je 
výstava naplánovaná na prosinec. 
Tématem soutěže budou letos 
„Kvíčerovské Vánoce“. Soutěžní práce 

můžete odevzdat v Muzeu papírových 
modelů do 30. října 2020. Soutěž je 
vypsána ve třech kategoriích: 
A – děti do 9 let 
B – děti od 10 do 12 let 
C – děti od 13 do 15 let. 
 

 
 

Do soutěže budou přijímány kresby 
nebo malby bez použití digitálních 
technologií. Každé soutěžní dílo musí 
také něčím vyjadřovat vztah k Polici 
nad Metují a musí být na zadní straně 
čitelně označeno kategorií, do které je 
přihlášeno, jménem autora a názvem. 
V průběhu listopadu se sejde porota, 
složená ze zástupců Klubu sběratelů 
Policka, Muzea papírových modelů a 
nezávislého výtvarníka, která v každé 
kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla. 
Vítězné práce vyjdou na malé kazetě 
sirek. Kromě vítězných děl bude 
udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů 
Policka. 
 
V krátkosti informujeme… 
Práce na výstavách není jedinou, která 
nás v Muzeu momentálně zaměstnává. 
Po všech peripetiích, způsobených 
pandemií, se intenzivně připravujeme 
na novou návštěvnickou sezónu. 
• I pro rok 2020 jsme pro návštěvníky 

připravili možnost zakoupení 
společné vstupenky do MPM a 
expozic Muzea Náchodska v Polici 

• Připravujeme nové propagační 
materiály, na kterých pracuje náš 
grafik Tomáš Petřík 

• Pro novou sezónu plánujeme reedici 
dvou vystřihovánek: Suchodolské 
kapličky a Radnice v Polici nad 
Metují 

Stále je na co se těšit! 
Za MPM Pavel Frydrych 


