
 

V Muzeu papírových modelů se 

připravujeme na návštěvu turistů v létě 

Během dubna nás hned dvakrát navštíví 

provozovatelé a pracovníci v cestovním ruchu, 

pohostinství a ubytovatelé v regionu, aby mohli 

návštěvu muzea doporučovat svým hostům. 

Připravujeme „Týden Země“, který mimo 

stálé výstavy a expozice Michala Kavaliera, 

nabídne dílnu, kde budeme tvořit 

z recyklovaných materiálů.  

Občanské sdružení Kladské pomezí nás 

zařadilo mezi netradiční muzea, které mají co 

nabídnout. Více se dočtete v letních Turistických 

novinách „Kladské pomezí“ i v 

„Letní.Broumovsko“. Jsme také zařazeni do 

mapy Toulavého Baťohu. Pozvánku k návštěvě 

slyšíte pravidelně na ČRO Hradec Králové. 

V Polickém měsíčníku (v el. podobě 

http://www.meu-police.cz/radnice/policky-

mesicnik-/) se dovíte o muzeu i o dění v celém 

městě, včetně kulturního programu. 

S jarem se začalo v papírovém modelářství 

soutěžit také v Polsku. Nejbližší soutěž proběhne 

v Kruszwici ve dnech 13-15. května. 

Níže se dočtete o úspěšném setkání Klubu 

sběratelů Policka, působícího pod Muzeem 

papírových modelů nebo o „Židličkodovádění“, jehož 

výsledné práce bylo možno vidět na festivalu „Jeden 

svět“ v Polici nad Metují.  

Vydařily se i „Velikonoční dílny“ pro školy a pro 

další zájmové skupiny se zdařily. Navštívila nás 

skupina z Hradce Králové, z Meziměstí a mnoho 

místních. 

Pozvánka na léto na Výtvarný příměstský tábor! 

http://www.meu-police.cz/radnice/policky-mesicnik-/
http://www.meu-police.cz/radnice/policky-mesicnik-/


Kdo jsou lidé kolem MPM – Ladislav Badalec, Malé Svatoňovice  (1947) 

Autor, spjatý s papírovými modely, především s časopisem ABC, také Albatros, Zenit.  

V ABC byly pod jeho jménem vydány modely UNC 060, Harley Davidson, parník Britanic, Parní 

stroj, vysokozdvižný vozík Jungheinrich, bitevní loď Arizona, projekt 

meziplanetární kosmické stanice ISS, USA vozidlo Hummer, vysílač 

Ještěd, Škoda Superb, větrný mlýn v Ruprechtově, Liberecká radnice, 

plachetní parník James Watt, oživlá mumie a další a další.   

Ladislav Badalec publikoval v časopise ABC víc jak sto modelů, 

z toho 14 plavidel a 30 modelů letecké a kosmické techniky. Mimo ABC 

vytvořil například modely Sojuz 28, Vernův létající Albatros, projekt 

Ocelové město, Kolesový parník Mark Twain.  

 K modelům se dostal přes lepení RC modelů; pro svou dceru 

vytvořil první vystřihovánku v roce 1982. Horník, který chtěl být 

malířem. „Ano, toužil jsem se stát malířem a ilustrátorem, ale po roce 

1968 to pro mě nebylo myslitelné. Stejně jako jsem se pokoušel získat 

hudební vzdělání. Nikde pro mě nebylo místo. Jenom na šachtě“, řekl 

Ladislav Badalec.  

I dnes, už v důchodu, stále tvoří. 

V současné době staví v Muzeu papírových modelů na modelovém 

kolejišti Polické vlakové nádraží. 

Ladislav Badalec přišel jako první s myšlenkou vytvoření Muzea 

papírových modelů v Polici nad Metují, které se ve vzájemné 

spolupráci a díky stálé přízni a pomoci jeho a dalších tvůrců i těch, co 

přišli později, stává postupně doslova  

místem, kde papír ožívá 



Potkali jste se s námi na některém 

letošním veletrhu cestovního ruchu?  

Zúčastnili jsme se: 

GO & REGIONTOUR v Brně 

14.-17. ledna 2016 (stánek Kladského pomezí) 

Holiday world 

v Praze  

18. - 21. února 

(Společnost pro 

destinační 

management 

Broumovska) 

INFOTOUR 

v Hradci Králové 

11. – 12. března  (stánek Merkur Toys s.r.o.) 

Týden Země 

v Muzeu papírových modelů 

18. – 22. 4. 2016 

 

Ke Dni Země, který letos připadá na pátek 22. 

dubna, proběhnou v muzeu opět programy pro 

školy i zájmové skupiny dětí.  

Letos již po 

čtvrté, a na téma  

 

Nejsme 

tady sami! 

 

Děti projdou s 

průvodcem stálou 

expozicí a výstavou.  

 

Podle zájmu navštívíme výstavu výtvarníka 

Lukáše Cinkaniče, a program zakončíme 

v interaktivní dílně, kde si na dané téma něco 

vyrobíme. 

Školní skupinu můžete objednat na telefonu 

nebo emailu muzea. 

Do konce dubna sbíráme náměty pro téma 

Týdne Země u nás v muzeu na rok 2017.  

Náměty pište do e-mailu, sdělujte osobně nebo 

telefonujte. Odměna bude skutečně stát za to. 

Vybraný námět odměníme vystřihovánkou. 

Přijďte do MPM za lepší cenu – Slevy  

na rodinné vstupenky 

KARTA BROUMOVKA  

sleva -15% 

RODINNÝ PAS  

sleva - 10%  

GE Money Bank, a.s. 

www.beneplus.cz 

sleva - 10% 

 Veškeré letní slevy spolu s nabídkou zážitkových akcí 

na léto uveřejníme v květnovém čísle. 

http://www.beneplus.cz/
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Tentokrát se modelem měsíce stalo letadlo Robura 

Dobyvatele - Albatros. Tento model přivedl na svět 

Ladislav Badalec. Vyšel v nakladatelství Albatros 

v letech 1982 a 1987. Stal se také součástí Speciálu 

časopisu ABC s názvem Vynálezy Julese Verna 

v letech 2005-2010. 

O vystřihovánce se podrobně dozvíte na našem facebooku, kde ji tradičně odborně představuje kurátor 

muzea Michal Erben. 

Židličkodovádění 

Téměř 30 dětí s rodiči i prarodiči přišilo v neděli 13. března do 

dílny na 1. poschodí Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Ze 

starých školních židlí tu vyrobily 

nádherné a inspirativní židličky. 

16 z nich jsme použili (vlastně 

vystavili) na festivalu „Jeden svět, 

který proběhl od 31. března do 4. 

dubna v Pellyho domech v Polici nad 

Metují. Také tu se všem líbily. 

A když přijdete k nám, můžete je vidět, a my vám dovolíme se 

na ně také posadit. 



Pondělí 4. dubna. 2016 

od 9 do 17 hodin 

VOLNÝ VSTUP 

do stálé expozice, na výstavu Michala 

Kavaliera, do tvořivé dílny a do místnosti 

sběratelů Policka. 

 

Každé první pondělí 

v měsíci od 9 do 17 hodin 

si přijďte zdarma 

prohlédnout novinky 

v místě, kde papír ožívá! 

 

PŘIJĎTE NÁM    

POMOCT  
I nadále vyrábíme 
drobné dárečky, z 

jejichž prodeje 
podporujeme nadační 
fond 
„Hospital Broumov“ 

 

Soutěžní otázka? 

Pravidelně každý měsíc 

píše náš spolupracovník 

článek na náš facebook o 

jednom z modelů z expozice 

nebo z krátkodobé výstavy.  

Jeho články publikujeme pod názvem „Výlet 

za modelem měsíce“.  

Víte, o kterého modeláře se jedná? Znáte 

jeho jméno? Odpověď zašlete do soboty 

30. dubna na email: info@mpmpm.cz  

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, hezky si to u nás 

užijete. 

Vstupné 20,-Kč, za pololetí 

150,-Kč 

 

Vyhodnocení soutěže z minulého měsíce: Porota vylosovala z došlých odpovědí výherce 

z minulého čísla bulletinu. Je jím Jiří Šťastný z Mladé Boleslavi. 

mailto:info@mpmpm.cz


Nejen výtvarný 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
v místě, kde papír ožívá! 

Týden: 18. – 22. července 2016 

věk od 6-12 let, 

doba: od 8 hod do 15 hod (příchod možný od 7:30, odchod možný do 16 h). počet dětí:

 nejméně 8, nejvíce 20. 

cena za týden: 850,-Kč, 

 možnost účasti bez oběda: 600,-Kč 

cena za den: 200,-Kč, možnost účasti bez oběda: 160,-Kč 

Kontakt: info@mpmpm.cz, tel: 777 828 657 

 

Přihlaste své děti i v případě, že jste odjinud a v uvedené době budete v okolí Police n.M. na chalupě. 

 

Na táboře budou děti malovat, lepit papírové modely a tvořit podle 

vlastní fantazie.  
 

Navštíví „Regionální muzeum“ v Polici nad Metují a „Muzeum 

Merkur“.  
 

Na konci týdne si děti ze svých prací připraví výstavu a prožijí i 

vernisáž.  

 

Sebou budou děti potřebovat – zástěru, popřípadě kapesné na 

zmrzlinu.  

Vyplňte přihlášku na facebooku, nebo v pokladně MPM. Platba hotově nebo kartou na pokladně 

nejpozději v týdnu před konáním akce nebo v den programu. 

Přidat své dítě můžete, v případě že bude místo, v průběhu týdne nebo i na poslední chvíli. 

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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