Muzeum papírových modelů otevřeno každý den!
V pondělí 6. dubna ZAVŘENO!
PO-PÁ od 9 do 15 hodin
SO,NE a SVÁTKY od 9 do 17 hodin
Děti do šesti let u nás neplatí!
www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu
www.MPMPM.cz








V Café Dientzenhofer v Broumově jsme uspořádali dílnu
nejen pro děti.
Zahájili jsme nový kroužek v Červeném Kostelci.
Máme novou temnou komoru pro zvláštně nasvícený model
Pražského hradu, který rozhodně stojí za shlédnutí.
Spolek MC MaMiNa z. s. uspořádal v MPM Velikonoční
výstavu s dílničkami pro děti.
Zúčastnili jsme se velké výstavy - Papír show v Ostravě.
V Muzeu se setkali sběratelé všech oborů. Klub sběratelů
Policka vystavuje ze svých sbírek v prostorách Muzea.

…žádáme o turistickou známku.
Její získání je podmíněno hlasováním. Budeme rádi, když nám k jejímu
získání pomůžete na www.turisticke-znamky.cz/hlasovani.html

NOVĚ!
virtuální prohlídka Muzea

www.mpmpm.cz/cs/virtualni-prohlidka

Událo se………
Přípravy na letní turistickou sezónu vrcholí …

Papír show Ostrava 2015
20.

20. a 21. března v ZŠ B. Dvorského, více na
www.centrumpapirovehomodelarstvi.cz

Revize a čištění exponátů
13.a 14 března v MPM

Velikonoční výstava prací dětí z MŠ a ZŠ Police a okolí.
Dílničky navštívilo okolo 300 dětí!
Výstavu ve dnech 25. – 27. pořádalo v MPM
Mateřské centrum MaMiNa z. s.

KOUZLENÍ Z PAPÍRU
V ČERVENÉM KOSTELCI
Kroužek se koná ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
v Červeném Kostelci.
Setkáváme se v malém sále v Divadle J. K. Tyla, vždy v úterý od
16 hodin.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK V MUZEU
Každou středu od 14 do 15:30 hodin
Kroužek je určen všem dětem.

V měsíci dubnu…
TÝDEN ZEMĚ
20. – 24. 4. 2015

V sobotu 28. března v MPM
Setkání sběratelů různých oborů
Na ukázku sbírky Klubu sběratelů Policka se můžete nově přijít
podívat právě do Muzea papírových modelů. Klub sběratelů
Policka vznikl při Muzeu papírových modelů v Polici nad
Metují. Zabývá se vydavatelskou činností, pořádá společná
setkání a sběratelské burzy. Vydává sbírkové edice zápalek,
známky a kapesní kalendáře. Dále se zabývá propagací
regionu jako takového, především Policka a Kladského pomezí.

Další setkání sběratelů v Polici nad Metují bude
24. října 2015 - v Pellyho domech, 8-13 h

MĚSTO A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny
typy škol.
Po předchozí domluvě je možné se na tento program přihlásit i
mimo určené termíny. Program pro Mateřské a Základní školy.
Cena programu 30,-Kč, pedagogický doprovod zdarma.

2. 4. a 3. 4. 2015
od 9-11 hodina a od 13-15 hodin
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V MPM

neděle 26. 4. 2015
od 14 hodin
TVORBA V DUCHU ANTIKY
Tvořivé odpoledne v rámci projektu Všechny cesty vedou z
Milétu.
Vyprávění o lidových obyčejích v době Velikonoc,
vědomostní kvíz pro děti i dospělé. Hry, soutěže a tvoření
nejen z papíru.Program trvá dvě hodiny.

Pořádá spolek Apeiron. Malba na porcelán.
Nutná rezervace do 20. dubna.
Vstup zdarma.

Účastnický poplatek 30,-Kč. Rezervace není nutná.

e-mail info@mpmpm.cz; tel: 777 828 657

…navštívíme a předáme cenu
Papírové jaro 2015 -Praha
10. - 11. 4.2015

Muzeum papírových modelů ohodnotí největšího kreativce výstavy. Více informací naleznete na modelářském fóru – Centrum
papírového modelářství.

www.papirovemodelarstvi.cz

MODEL MĚSÍCE

Autory modelu jsou ing. Robert Navrátil a Pavel Bestr. Model
vydala firma Betexa. Vzhledem k rozsahu modelu byl vydán v
podobě knihy – v ní najdeme historický text o skutečném
Hradu, návod ke slepení modelu - obojí v několika jazycích,
mnoho fotografií i přetisky historických ilustrací. A nakonec
samozřejmě i samotnou vystřihovánku, která má přibližně
úctyhodných 3 250 dílů. Samotný model není nijak extrémně
náročný, ale jeho záludnost spočívá v rozsahu celé stavby.
Věřte, že model neslepíte za týden, ani za měsíc…
Více na webu a facebooku MPM

Začínáte vystřihovat a rádi soutěžíte? Zkuste to
s námi!
FIRMA BETEXA A MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ VYHLAŠUJÍ SOUTĚŽ
pro všechny, kteří rádi tvoří.
Podmínky soutěže naleznete na webu Muzea.

Měsíčník, vychází první čtvrtek v měsíci, vydává Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Kontakt: Bc. Martina Váňová
Mobil: 777 828 657
Děkujeme za podporu Muzea papírových modelů, umístěním některého z našich banerů na své webové stránky.
Stačí zkopírovat daný html kód do zdrojového kódu Vašich stránek.
http://www.mpmpm.cz/cs/podporte-muzeum-papirovych-modelu/

