Končíme úspěšný rok 2015 a než začneme po Vánocích bilancovat,
děkujeme především partnerům a dobrovolníkům, kteří nám po celý rok
pomáhali a podporovali nás v úsilí o spokojenost návštěvníků.
Velké poděkování patří i všem modelářům, kteří zapůjčili výstavní modely,
všem těm, kteří ve spolupráci s námi pomáhají šířit povědomí o Českém
papírovém modelářství, s nímž je již Muzeum papírových modelů spjato.
Děkujeme a jsme vděční všem, kdo podporují a pomáhají rozvíjet
myšlenku, že tento obor lidského konání a umu jedinečně přispívá k
mezigeneračnímu setkávání a spojuje dovednost a myšlení v unikátní činnost z
materiálu, který provází lidstvo po staletí. Z papíru je možné tvořivým
myšlením spojeným se zručností vytvářet modely skutečných objektů. Od
květin, aut, letadel, přes lidské tělo, po vesmírnou stanici.

Podobně jako ve všech měsících letošního roku přispívali svojí prací
k úspěchům muzea a ke spokojenosti návštěvníků, zejména dětí, lidé, kteří
dobrovolně při většině akcí v MPM pomáhají. Jsou to především Martina
Gottwaldová, která pomáhala ještě před tím, než muzeum otevřelo dveře
návštěvníkům, a Petr Frič, který nechybí snad u žádné komentované
prohlídky.
Velké poděkování za obětavou práci nejen pokladních patří Nikole Plné,
která s MPM spolupracuje už od jeho vzniku, dále studentkám Broumovského
gymnázia Kláře Ištokové a Báře Volákové. Nejnovějšími posilami letošního roku jsou
Aneta Muchová a Irena Vítová. Dámskou společnost doplňují technicky zdatní pánové
Vladislav Braha a David Špaček.
Vážíme si i finanční podpory, kterou MPM poskytuje Městský úřad v Polici nad
Metují. Letos jsme uspěli v dotační výzvě Královéhradeckého kraje, který přispěl na
tvořivé dílny v MPM částkou 10 000,-Kč.

Již druhý měsíc probíhá v Muzeu papírových modelů průběžně doplňovaná
a obměňovaná výstava dioramat minimodelů. Ke zhlédnutí bude i o
Vánočních prázdninách.
Dioráma je speciální model,
který se snaží navodit dojem
skutečnosti. V modelářství se
dioráma objevuje velice často. Na
zadní stěně bývá obvykle věrně
namalováno pozadí, před ním jsou
umístěny třírozměrné modely.
Dioramata byla budována
především v 19. století.

O prvním listopadovém víkendu jsme se zúčastnili dioramaty a minimodely Milana
Weinera již tradiční akce plastikových modelářů Kaden Cup Náchod 2015, který se
letos nesl v duchu papíru.
Měli jsme zde
také svůj prodejní
stánek.

Letos poprvé jsme se zúčastnili „Výstavy železničních modelů“ v Trutnově.
Výstava, která trvala celý listopadový
týden, byla díky účastníkům z Polska a
z Německa mezinárodní.
V MPM jsou představeny scény
odehrávající se na letišti, v závodním
depu, zásah u hořícího domu....
Na www.mpmpm.cz najdete ke stažení řadu minimodelů různých obtížnosti.

Druhou neděli
v listopadu se v MPM
sešli rodiče a
prarodiče, aby si
jejich děti vyrobily
lampion do
průvodu na sv.
Martina. S plným
zaujetím vytvořily 12
krásných lampiónů.

MPM bylo na výstavě zastoupeno
modely, exponáty pro děti s dílničkami, a
prodejním stánkem.

20. a 21. listopadu jsme byli na výroční schůzi Centra papírového modelářství, a podívat se na papírové novinky na
setkání modelářů v Neratovicích. Některé z vystavovaných modelů viděli nebo brzy uvidí i návštěvníci Muzea
papírových modelů
Model ponorky
Kursk (po výstavě
v Neratovicích bude
k vidění v MPM).
Ponorka se stala
vítězkou soutěže
hlasování návštěvníků
o nejkrásnější model.
osvětlený neorománský kostel z r. 1902 v Kochlowicach

Pro budoucnost Muzea papírových modelů může být významná premiéra naši účasti na Lubańských oslavách modelářů kousek za hranicemi v sousedním Polsku.
Kromě lektorské činnosti se MPM přímo na výstavě prezentovalo drobnou ochutnávkou právě probíhající výstavy minimodelů v Polici nad Metují.
Zasloužený zájem budila čtyři dioramata z dílny
prvního českého minimodeláře Milana Weinera.
O to větší, že v Polsku je minimodelářství naprosto
neznámým pojmem.

autor 3D tiskárny Marian Karwiński
na výstavě tiskl různé 3D součástky

Neděle 6. prosince 2015, od 15 hodin
DÍLNIČKA - DŘEVĚNÁ FORMULE

Neděle 13. prosince 2015, od 15 hodin
DÍLNIČKA – RODINNÝ KALENDÁŘ

Originální česká dřevěná stavebnice –
formule, kterou si s pomocí autorky Adély
Bartošové sestavíte a nabarvíte. Poplatek za
materiál na výrobu formule 169 ,-Kč

Přijďte si vyrobit svůj originální rodinný plánovací kalendář, dle potřeb
své rodiny. Lektor Adéla Bartošová.

Poplatek na materiál za jeden kalendář je 119,-Kč
Adéla Bartošová nabízí ve svém
obchodě Aldabar v Hronově –
Velkém Dřevíči dřevěné hračky
od českého výrobce a dokáže poradit nejen jak si s nimi hrát, ale i jak je
didakticky využít.

Jarmila Hladová se narodila se v Praze, žije s manželem
a rodinou v Sedloňově v Orlických horách, má čtyři syny. Manžel
Josef Halda je úspěšným.
V roce 1975 se s rodinou přestěhovala do Sedloňova v
Orlických horách, kde začala tvořit dřevěné plastiky s dětskou
tématikou. Později tvoří větší tematické celky, vrcholem je kolekce
dřevěných kolorovaných reliéfů českých panovníků a jejich
manželek, kterých za 10 let vytvořila 101.
Vedle řezby reliéfů se dlouhodobě věnuje vyřezávání loutek a
hlavně betlémů. Namalovala i několik betlémů vystřihovacích, stejně
úsměvných jako ty vyřezávané.

Český betlém – Dobrušsko-1998 si můžete vystřihnout a postavit v MPM

od 19. prosince
v expozici

Pohádkové výstavy
kde na návštěvníky čeká vánoční atmosféra plná pohádek.
na místě si mohou vytvořit originální betlém z dílny výtvarnice Jarmily Haldové a architekta Milana Weinera.
Stejnou možnost nabízíme v ceně vstupného školním i mimoškolním skupinám.

Dílna vznikla za podpory firmy Servisbal (www.servisbal.cz ) a firmy Agglu (www.agglu.sk). Děkujeme

Čtvrtek 24. 12. 2015 od 10 do 15 hodin

ŠTĚDRÝ DEN
Zpříjemněte si čekání na Ježíška u nás!
Koledy, papírové betlémy, pouštění skořápek, krájení jablíček, zdobení perníčků a další lidové zvyky, které patří
k Štědrému dnu. Expozice plná pohádek a minimodelů.
Vstupné – dospělí 30,-Kč, děti a důchodci 15,-Kč, děti do 6 let zdarma

Vánoční stromek Jaroslava Soumara

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují.

V prvním týdnu
v lednu, od 4.

do 10. ledna
2016, bude

Muzeum
papírových
modelů v Polici
nad Metují
z provozních
důvodů zavřeno.

¨

Na „Jarní prázdniny“ připravujeme další
krátkodobou výstavu. Představíme osobnost
modelářského světa Michala Kavaliéra z Prahy.

Vernisáž bude v sobotu 23. ledna 2016 od 15
hodin.
V tento den bude vstup do MPM volný.

web: www.MPMPM.cz,
e-mail: Info@MPMPM.cz
Kontakt:
Mgr. Martina Váňová,
Mobil: (+420) 777 828 657,
Telefon (+420) 498 100 910
Pokud chcete podpořit Muzeum papírových modelů,
budeme rádi, jestliže si na své stránky umístíte
některý z našich bannerů. Stačí zkopírovat daný
html kód do zdrojového kódu Vašich stránek.
http://www.mpmpm.cz/cs/podporte-muzeumpapirovych-modelu/

