Co bylo v MPM v roce 2015, a co bude dál?
V lednu 2015 natáčel v MPM Český rozhlas do
pořadu
Česko
země
neznámá.
(http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/muzeumv-polici-nad-metuji-ukazuje-co-vsechno-je-moznevyrobit-z-papiru--1575607)
Od konce října informujeme o dění v MPM na webu
Novinky.cz v sekci vaše zprávy. Celkem 27 článků
přečetlo 9563 čtenářů.
Na konci listopadu získalo MPM potvrzení Českého
systému kvality služeb za splnění požadavků pro
udělení certifikátu stupeň II Českého systému kvality
služeb.
Před Vánocemi vyhrála patronka Muzea papírových
modelů Marie Doležalová populární soutěž České
televize - StarDance VII „… když hvězdy tančí“.
V prosinci jsme vyzkoušeli spolupráci
www.slevomat.cz a www.pepa.cz

s portály

Letos v lednu skončila výstava Mini-modelů.
Vzbudila ohlas nejen mezi modeláři.
V lednu proběhla i revize a čištění stálé expozice.
Tým tří modelářů Jiří Křivohlavý, Vojtěch Čaban a Jan
Kubík se starají o stav modelů a dohlížejí na stav vitrín
od otevření muzea, od května 2014.
Pravidelně rozesíláme infoemail o plánovaných
akcích i dalším dění v MPM. V databázi je přes 5 000
adres. K odběru se můžete přihlásit na našem webu.
Facebook MPM označilo To se mi líbí už 687 lidí.
V únoru navštíví MPM štáb televizní stanice Déčko.
Natáčet budou do pořadu Wifinka.
Každý měsíc píše pro MPM odborný článek pan
Michal Erben z Liberce.
Při návštěvě MPM uvidíte vedle stovek modelů stálé
expozice i úplně novou výstavu Michala Kavaliera.

MICHAL KAVALIER, malý velký muž papírového modelářství
První samostatná výstava jednoho z nejlepších stavitelů papírových
modelů byla v MPM zahájena 23. ledna 2016 za účasti autora.
Mimo jiných se zúčastnili i tvůrce papírových vystřihovánek Ladislav
Badalec, starostka Police nad Metují Ida Jenková, a vernisáž doplnila
čtením ze své knihy „Moudré pohádky vesmírných skřítků“ Anna Birke –
Semeráková z nedalekého
Červeného Kostelce.
Náš
rozhovor
s Michaelem Kavalierem si
můžet přečíst na webových
stránkách muzea

Pondělí 1. února 2016
od 9 do 17 hodin
VOLNÝ VSTUP
DO EXPOZICE
NA VÝSTAVU
DO TVOŘIVÉ DÍLNY
A MÍSTNOSTI SBĚRATELŮ
Přijďte se
podívat
na novou
výstavu
Michala
Kavaliera,
i na město
postavené
klienty
Domova
důchodců
v Teplicích

nad Metují.
Navštivte expozici místních sběratelů.
Využijte zdarma i naši dílničku, kde budou připravené
časopisy ABC, budeme stavět hračky z kartonu,
představíme také typy a triky jak si rychle a jednoduše
vyrobit originální slušivou šálu do chladného počasí.

Jarní prázdniny, aneb Týden s Herkulem
(8. – 12. 2. 2016)
Každý den od 9 do 12 hodin
už po čtvrté nabídne
muzeum program pro
prázdninová dopoledne.
Opět budeme cestovat a
tvořit. Program Letem
světem tvoří dvě části.
Nejprve představíme
destinaci, do které jsme se
s Herkulem vypravili,
pomocí prezentace, hry a
expozice muzea.
Ve druhé části budeme tvořit nejen z papíru. V ceně
je lektor, materiál a drobné občerstvení.
pondělí –Mexiko
čtvrtek - Austrálie
úterý – Japonsko
pátek - Bangladéš
středa - Afrika
Přihlášky zašlete na emailovou adresu muzea.
Přidat se k nám můžete během celého týdne.
Jednotlivý vstup 40 korun, Týdenní permanentka
160 Kč

PŘIJĎTE NÁM POMOCI
vyrábíme drobné dárečky
Výtěžek z jejich prodeje
poputuje
do nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV.
Kdo má rád ruční práce
je srdečně vítán!

Každé první pondělí v měsíci, přijďte zdarma
od 9 do 17 hodin prohlédnout si novinky v místě,
kde papír ožívá!

Adéla Bartošová
„Modelářský“ Adlabar – oáza dřevěných modelů
a tvůrčích nápadů.
Malý krámek skoro na náměstí v Hronově, ve městě
nedaleko Police nad Metují. Nabízí ke koupi, ale třeba jen
ke koukání pouze české výrobky.
Každé úterý odpoledne zde děti s rodiči nebo
prarodiči tvoří z přírodních materiálů krásu, která je
blízká těm nejmenším a vyrábějí si různé drobnosti.
Oblíbené jsou dílničky, kde si děti skládají a podle vlastní
fantazie dotvářejí dřevěné hračky, jinak zde k dostání již
hotové.
Mohou
sem
také přijít rodiče
pro inspiraci i radu,
jak si se svými
dětmi hrát, jak je
zaujmout
pro
manuální činnosti,
a jak rozvíjet jejich
duši i zručnost.
Adéla
Bartošová má i
svůj internetový obchod, (na http://www.adlabar.cz/ ).
Pokud se rozhodnete nás navštívit v našem Muzeu
papírových modelů v Polici nad Metují, rádi vám ukážeme
cestu a třeba návštěvu u paní Bartošové domluvíme. Více
http://www.mpmpm.cz/cs/novinky/modelarsky-adlabar-oazadrevenych-modelu-a-tvurcich-napadu-208/

Michal Kavalier
Vpravo na obrázku je model Zlaté uličky u Daliborky na
Pražském hradě.
Michal Kavalier vytvořil podobný model, a to dokonce
dvakrát, protože ten první mu při předvádění rozcupoval
papoušek, také v měřítku 1 : 1400. Na délku pak měří
skutečně pouhých 16 milimetrů a obsahuje všechny detaily,
jako model na obrázku vpravo. Více na našem facebooku.
Oba modely, ten na obrázku i ten M 1:1400, můžete
spatřit v MPM na samostatné výstavě Michala Kavaliera, umístěný na špendlíku v krabičce od pastilek Tic-Tac.

Židličkodovádění
V neděli 13. března. Od 14 hodin
přijďte vytvořit vlastní originální židli. Ty nejlepší budou mít
možnost prezentovat své dílo ve veřejných prostorách ve městě.
Po nedělním obědě přijďte do muzea papírových modelů a
pomozte nám zkrášlit naše židličky. Ty nejpovedenější vystavíme! Mimo
jiné poslouží i při filmovém festivalu Jeden svět v Polici nad Metují.
Zvládne to každý a židlí máme dost. Přijďte si vymyslet tu svou!
Přidá se k nám i nějaká Růženka, abychom mohli oslavit její svátek?
Vstup je zdarma, materiál zajištěn.
Máte chuť se zapojit jako kolektiv se školou, nebo třeba s kroužkem? Zavolejte, nebo napište pro více informací.

KALENDÁŘ nejbližších akcí
CENTRA PAPÍROVÉHO MODELÁŘSTVÍ
(http://www.papirovemodelarstvi.cz)
12.-13. 2. - Papírové Království, Brno, Lužánky Papírová liga + Alienspapercraft Cup 2016
18.-19. 3. - Papír Show, Ostrava - Papírová liga

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V dalším pololetí se opět scházíme každou středu
od 14 do 15:30 hodin.
Přijďte se k nám podívat! Rozvíjíme u dětí trpělivost,
radost z vybojovaného výsledku i z činorodé práce,
ostatní zde stráví aspoň příjemné odpoledne.

8.-9. 4. - Papírové jaro, Praha – Chodov Papírová liga
20.-21. 5. - Papírová růže, Jindřichův Hradec Papírová liga
28.-29. 5. - Liberec - není liga
24.-25. 6. - Bravantice u Bílovce - není liga.
Testovací akce pro jedinou vstupní kategorii
"ARCHITEKTURA" a následné rozdělení na MA
a VA (malá a velká architektura) dle členitosti.
Pro ty, kdo se s papírovým modelářstvím zatím
seznamují, pár slov o „Papírové lize“.
Je to celoroční soutěž, soutěží se ve více než 10
kategoriích. Od Velké dopravní techniky až po
Minimodely. Bodování do „Papírové ligy“ se
započítává jen u těch soutěží, které se do
Ligy přihlásí, záleží na pořadatelích.
Do celkového pořadí „Papírové ligy Centra
papírového modelářství“ se započítávají
výsledky ze všech jednotlivých soutěží.

Kroužek není věkově omezen.
Setkáváme se zde různě staří, povídáme si a předáváme
si zkušenosti.

Čtete
náš
časopis
a
rádi
soutěžíte?
Každý
měsíc
pro
vás
máme
jednu
soutěžní
otázku.
Dnešní otázka:

Máme na našem webu
http://www.mpmpm.cz/cs/
k volnému stažení vystřihovánku zebry?
Odpověď zašlete na email: info@mpmpm.cz

do neděle 28. února 2016

K minulé otázce. Představte si, že se náš facebook
líbí téměř 700 lidem. Tak se přidejte.

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
549 54 Police nad Metují
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-muzeum-papirovych-modelu/

