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Papírový svět v Národním zemědělském muzeu 
Unikátní modely jsou k vidění po devíti letech  
 

Miniatury selských statků, vodních mlýnů, hospodářských stavení, ale i modely 

historických traktorů a kombajnů nebo malebné papírové figurky domácích 

zvířat – to vše je od 18. října k vidění v budově Národního zemědělského muzea 

v Praze na Letné.  

Výstava s názvem Papírový svět je nejen roztomilým výletem do kouzelného světa 
papírových miniatur, ale zároveň připomínkou historie dvou časopisů, které v našich 
končinách rozmach papírového modelářství odstartovaly, ABC a Sluníčka. To druhé letos 
slaví půlstoletí, ABC je dokonce úctyhodných šedesát. 
 
A co má papír, potažmo papírové modely společného se zemědělstvím? Samozřejmě původ, 
protože nebýt stromů, ale také konopí a bavlny, papír by nikdy nevznikl. Navíc je velmi 
častým leitmotivem desítek vystavených modelů zemědělská tematika, a to jak ve formě 
nejrůznějších budov, historických hospodářských strojů a žacích zařízení, tak v podobě 
modelů všech možných druhů zvířat.  
 
Kurátorem výstavy Papírový svět je dlouholetý sběratel a vášnivý modelář Josef Kropáček. 
Ten se svými kolegy modeláři připravil kolekci fascinujících slepených modelů od různých 
vydavatelů, včetně těch z Francie, Holandska, Německa, Španělska a dalších zemí. 
Nechybějí samozřejmě ani slavné vkládané přílohy ABC, díky nimž poprvé nahlédli do světa 
modelářů nejeden kluk a holka. Nejstarší vystavený originál vystřihovánky pochází z Brna 
a je jím soubor Naše domečky z roku 1920. Návštěvníci si ale mohou prohlédnout 
i jednoduché modely z časopisu Sluníčko a také desítky vystřihovánek z potravinových 
obalů. Některé z nich přitom vstoupily do historie, třeba oblékací panenky z čokolád nebo 
miminko z krabice od krupicové kaše. Výstava Papírový svět potrvá do 31. prosince 2017. 
 
 
 
 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména 
tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje 
venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další čtyři pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek 
Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, 
akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, 
Praha 7, www.nzm.cz, Lenka Martinková, tel. 773 451 012, e-mail lenka.martinkova@nzm.cz 
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