
 

Otevřeli jsme unikátní expozici M.Kavaliera 

Jaro se pomalu blíží a v Muzeu papírových 

modelů jsou v plném proudu přípravy na letní 

turistickou sezonu. Zaměřili jsme se na 

zkvalitnění služeb a zpestření nabídky akcí 

v období letních prázdnin. Pracujeme také na 

zpřístupnění prostor v prvním nadzemním 

podlaží. V místnosti Sběratelů mimo jiné uvidíte 

nádherný model Polického nádraží, které se jako 

jedno z mála v republice ve skutečnosti nachází 

5 km od města.  

Doslova zlatým hřebem současné expozice 

v Muzeu papírových modelů je první samostatná 

výstava stavitele papírových modelů Michala 

Kavaliera s názvem „Malý velký muž papírového 

světa“. Při otevření výstavy o něm jeden ze 

spolupracovníků muzea Pavel Frydrych řekl: 

„Jeho práce je biblicky čistá a jasná. Přidává papíru 

třetí rozměr a to nejdůležitější – vdechuje modelům 

duši.“ 

Přijďte se sami přesvědčit, že z každého jím 

vyrobeného modelu na vás dýchne spousta lásky, 

citu, pokory a uchvátí vás preciznost a poctivost 

provedení. Výstava potrvá do konce června 2016. 

Při příležitosti výstavy byl vydán sběratelský unikát, 

který rozhodně dále nepřehlédněte. 

Ještě připomeňme, že o nás psal „Náchodský 

deník“, článek o MPM najdete také v regionálním 

týdeníku „5 plus 2“ a v prvním tabletovém týdeníku 

„Dotyk“. A ve čtvrtek 11. března uvidíte reportáž 

z našeho Muzea na „Déčku“.  

Čtěte dál, dovíte se další zajímavosti o tom, co 

se u nás děje a co na březen, a již i na duben, 

připravujeme. 



Samostatná expozice legendy 

papírového modelářství  
Michala Kavaliera. 

Největší současnou zvláštní expozicí 

v Muzeu papírových modelů tvoří první 

samostatná výstava stavitele papírových 

modelů Michala Kavaliera z Prahy.  

Můžete zde obdivovat stovky modelů, do 

nejmenších detailů vystříhaných a precizně 

slepených. Jistě i vás nadchne jejich krása a 

vycítíte lásku Michala Kavliera ke svému 

koníčku. 

Výstava potrvá do konce školního roku a 

určitě stojí za to, udělat si sem školní výlet. 

 

Pro sběratele! 

Unikát k výstavě Michala Kavaliera 
 

Autorská dvojice Josef Kropáček a Stanislav 

Fajkus vydala k výstavě Michala Kavaliera 

sběratelský 

unikát.  

Jedná se o 

upoutávku na 

výstavu ve 

formě sběratel-

ských kartiček, 

které podobné 

dlouhá léta 

vycházely 

v časopise ABC.  

 

Při této 

příležitosti 

bylo vydáno 7 

kartiček 

modelů, 

slepených 

Michalem 

Kavalierem. 

Jako dárek za 

návštěvu je 

obdržíte v muzeu. 



Co u nás spojuje Velikonoce 

s letními prázdninami?  

„Týden 
s Herkulem“, 
jsme uspořádali 
letos už po čtvrté 

za plného 

obsazení, účasti 
celkem 128 dětí.  

Přišly děti 

z Police i z okolí. 
Ještě ve středu 
24. února u nás strávily celé dopoledne děti 
z Machovské školy.  

O letních prázdninách, od 18. do 22. července 

2016, připravujeme tvořivý letní příměstský tábor pro 
děti od 6 do 12 let. 

Těší nás, že na Základní škole Špičák v České 

Lípě budou ve 4. A opakovat tvoření z papíru podle 
našeho programu „Týden s Herkulem“. 

První letošní setkání modelářů v Brně 

bylo velkolepé.  

Centrum papírového modelářství letos opět 

připravilo ligovou soutěž v papírovém modelářství – 
papírovou ligu (viz minulé číslo tohoto bulletinu).  

 Součástí 

prvního letošního 

soutěžního setkání 
byla i doplňková 
soutěž na téma 
„vesmír a fantasty“. 
Pořádal ji kurátor 
expozice stejného 

tématu v našem 

muzeu Jiří Rükr. 
Dohodli jsme se, že 
novinky z této soutěže vystavíme u nás přes letní 
turistickou sezónu. 

Další nejbližší kola soutěže proběhnou o víkendu 18. 

a 19. března v Ostravě, a 9. dubna v Praze. 
 

Pondělí 7. března  
od 9 do 17 hodin 

VOLNÝ VSTUP 
do stálé expozice muzea,  

na samostatnou výstavu  
Michala Kavaliera, 

do tvořivé dílny, 
do místnosti „Sběratelů Policka“. 

 

PŘIJĎTE NÁM  Ve čtvrtek  

POMOCT 11. března 

I nadále vyrábíme drobné  Nenechejte si ujít v České 
dárečky, z jejichž prodeje televizi na „Déčku“ repor- 
podporujeme nadační fond táž z Muzea 
„Hospital Broumov“  papírových modelů

 Pořad Wifinka! 



Kdo jsou lidé kolem MPM 

Michal Erben  
 

Michal Erben z Liberce je jedním z kurátorů 
tematických expozic Muzea papírových modelů 
v Polici nad Metují, konkrétně modelů z kategorie 
„architektura“.  

Jeho vztah k papírovému 

modelářství dokládá i jeho 
sběratelská vášeň a vlastní 
modelářská činnost, i když, jak 
říká, současně pro nedostatek 
času utlumená. 

Erben také vyznává, že jsou 

mu bližší vystřihovánky kreslené 
ručně než konstruované na 
počítači. „...kresba má pak svoji 
"duši“. Navíc každý autor má 
svůj jedinečný rukopis (nebo 

štětcotah?). 

U tvorby na počítači je to spíše ovlivněno 
používaným programem. Když jsem začínal v 

polovině 90. let kupovat vystřihovánky, byly kreslené 

jen ručně. Asi pro ten nádech dětství mám k tomu i 
dnes blíže. Zároveň se to protíná i s mým 
sběratelstvím právě starších vystřihovánek.“ 

Více o Michalu Erbenovi na webu muzea 
http://www.mpmpm.cz/cs/ 
 

 

 

 

 

 
Sojuz 28 odstartoval svoji úspěšnou cestu do 

vesmíru 2. března 1978 ze sovětského kosmodromu 
Bajkonur. Posádku tvořili sovětský velitel letu Alexej 

Gubarev a československý kosmonaut-výzkumník 
Vladimír Remek. 

Sojuzem 

odstartoval svojí 
autorskou kariéru 
také dnes známý a 
oblíbený autor 

vystřihovánek, 
náš 
spolupracovník 

Ladislav Badalec, 
když vytvořil 
model rakety. 
V roce 1980 
vydal Albatros v edici plastické vystřihovánky model 

Sojuzu 28 jako připomínku slavného letu prvního 

Čechoslováka do vesmíru. 

Model vévodí v našem muzeu v expozici výstavy 
Michala Kavaliera. Více z pera našeho spolupracovníka 
Michala Erbena na  našem webu 
http://www.mpmpm.cz/cs/ . 

 

 

http://www.mpmpm.cz/cs/
http://www.mpmpm.cz/cs/


Neděle 13. 3. 2016 od 14 hodin 

„ŽIDLIČKODOVÁDĚNÍ“ 

Znáte roztomilý příběh z Twainovy knížky 
„Dobrodružství Toma Sawyera“ jak Tom natíral plot? 

Pointa spočívala v tom, že jej natřeli jeho kamarádi, 
avšak pochvala tety Polly patřila jen jemu. 

Inspirovali jsme se a 
zveme vás do Muzea 

papírových modelů. Dáme 
vám barvy, štětce, a vy 
dodáte svoji fantazii a 
radost z toho, jak se vám 
to povedlo. 
Nejpovedenější židličky 

vystavíme a všechny 

poslouží na i při filmovém 
festivalu Jeden svět v Polici nad Metují. 

Vstup zdarma. Materiál zajištěn. 

Přijďte třeba se školou nebo se skauty či jiným 

kroužkem v předem domluvený čas. Pro více 
informací nás kontaktujte. 

 

Jarní a velikonoční dílničky v Muzeu 

od 16. do 24. března 2016 

Jarní dílna spojená s komentovanou prohlídkou stálé 
výstavy včetně expozice Michala Kavaliera. 

V uvedeném období 
nabízíme program pro 

školní i mimoškolní 
skupiny.  

Po prohlídce muzea 
čeká děti dílna, která se 
ponese v duchu jara a 
Velikonoc. Děti si 
například ozdobí vejdunky 

nebo zkusí uplést pomlázku.  

Poplatek 40,-Kč, pedagogický doprovod zdarma. 

 

Objednat a domluvit se můžete na tel. 777 828 657, 
nebo e-mailem: info@mpmpm.cz 

 

Jednou za měsíc máme zavřeno. 
 

Tentokrát v pondělí 28. března 
Kdybyste přece jen někdo přijel, 

protože nemůžete jindy, 

volejte na telefonní číslo 

777 828 657 
 

 

Velikonoční příběh 
 

V pátek 18. března ve 13 hodin si 
k nám přijdou děti ze Školní 
družiny poslechnout, podobně jako 
před Vánoci, „velikonoční příběh“.  

 



Každou středu  
od 14 do 15:30 hodin 

Kroužek v místě, kde papír ožívá! 
 

 
Kroužek pro děti, 
jejich rodiče i 

dědečky a 
babičky.  
Přijďte celá rodina, 

pěkně si to u nás 
užijete. 

 
 

Jednorázové vstupné 20,-Kč, za pololetí 150,-Kč 

 

Co připravujeme na duben? 
 

„Týden Země“ 
program pro školy i 
zájmové skupiny dětí 
ve dnech 
18. – 22. dubna 2016  
 

Letos jej pořádáme už 

po čtvrté. 
 

tématem bude  
 

„Nejsme tady sami!“. 
 

Pokud by vás napadl námět na téma pro Týden Země 
na rok 2017, přijďte, napište nebo nám zatelefonujte.  
 

Také nás mimo jiného navštíví děti z Polské Oleśnice.  
 

Soutěžní otázka 
 Kdo má v současné době 

v našem Muzeu papírových 
modelů v Polici nad Metují 
samostatnou krátkodobou 
výstavu? 

Odpověď zašlete na email: 
info@mpmpm.cz  

do čtvrtku 31. března 2016 
 

Vyhodnocení soutěže z minulého měsíce 
Porota vylosovala z došlých odpovědí výherce 

z minulého čísla bulletinu. Odměnu VIP RODINNÝ 
VSTUP získal Jiří Ehrenberger. Gratulujeme! 

 

 

Sběratelé Policka 

v sobotu 19. března 

Klub, působící pod záštitou Muzea papírových 

modelů, pořádá v Pellyho 

domech v Polici n.M. „Jarní 
burzu“. 

Mimo jiné uvidíte RC 

modely, a každý účastník 
dostane zdarma vstupenku  
do Muzea papírových modelů, 
platnou do konce března   

 

mailto:info@mpmpm.cz


 

 
 

 

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/ 
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