
 

Přinášíme vám další číslo bulletinu Muzea papírových 

modelů, již plně ve znamení léta. Přečtěte si, co jsme 

pro vás a vaše děti připravili. 

Letní dny patří možná i pro vás k těm nejhezčím 

v roce. Sluníčko dává sílu na spoustu věcí, především 

na výlety. 

Pro to, abyste se v létě vydali právě k nám, jsme 

v posledních měsících dělali co jsme mohli. Jsme na 

vás připraveni a moc se těšíme – v  místě kde najde 

zábavu i poučení celá vaše rodina, v Muzeu 

papírových modelů v Polici nad Metují.  

Pro školní výlety máme připraven speciální program, 

ze kterého si můžete předem telefonicky nebo e-

mailovou korespondencí vybrat, co pro vás bude 

nejzajímavější. 

Všechny návštěvníky ještě upozorňujeme, že již 

poslední měsíc běží výstava krále papírového modelářství, 

jak bývá nazýván, Michala Kavaliera, jehož modely 

vynikají precizností, propracování detailů a jsou 

příkladem kvalitní práce nejen pro vaše děti. 

Tuto dočasnou expozici nahradí v červenci výstava 

k výročí Karla IV. 

Těšíme se na vás v Muzeu papírových modelů. 

Soutěžní otázka? 

Máme na vebu muzea  

www.mpmpm.cz 

virtuální prohlídku expozice? 

Odpověď zašlete do pondělka 27. června na 

email: info@mpmpm.cz . Vyhodnocení z minulého 

měsíce najdete na našem facebooku. 

http://www.mpmpm.cz/
mailto:info@mpmpm.cz


„Exotická“ návštěva 

v našem muzeu 

 

V květnu nás navštívit 

FENG LI, modelář z Číny, 

který žije v čínském městě 

Chengdu Shi. Na kole 

cestuje po Evropě a k nám 

do Police si udělal speciální 

zajížďku. Takže zastávka u 

nás byla vedle Prahy jediná 

v České republice. 

 

 

vviizz  hhttttpp::////wwwwww..ccaarrddmmooddeell..ccnn  

Soutěžní výstava 

papírových modelů 

v Liberci 

 

Novinkou bylo 

elektronické 

přihlašování modelů,  

Na výstavě bylo 

možné si vyzkoušet 

lepení modelů. 

 

Protože výstava 

proběhla před naší 

uzávěrkou, podívejte 

se na výlsedky a 

komentáře na 

stránky Licard klubu 

http://www.licard-

liberec.cz/ 

 

 

 

 

Zde si můžete přečíst více o jeho zakladatelích: 

http://www.licard-liberec.cz/o-nas  

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. 

https://www.facebook.com/pages/Chengdu-Shi-Sichuan-China/114112108602136?ref=br_rs
http://www.cardmodel.cn/
http://www.licard-liberec.cz/
http://www.licard-liberec.cz/
http://www.licard-liberec.cz/o-nas
http://www.beneplus.cz/


Jiří Horák, jeden 

z návštěvníků 

Muzea papírových 

modelů, natočil 

krátké video – 

pozvánku do MPM. 

Video je ke 

spuštění 

uvedeným 

odkazem:  

https://www.youtube.com/watch?v=E3tCLxgRaDg , 

nebo na našem facebooku. 

Účastníci Mezinárodního 

vandru v Polici nad Metují 

měli při předložení letošní 

medaile vstup Do Muzea 

papírových modelů až do 

31. května zdarma.  

Zvláštní program pro svou 

třídu v místě, kde papír 

ožívá,  získala 
7.B – učitelka 

Mgr. Renata Teichmanová 

 

A kdo je hlavním organizátorem? 

Michal Rozínek, byl jedním z prvních autorů, jehož modely 

v 1:100 jste mohli najít na našich webových stránkách. 

Nejprve se jednalo o propracované zemědělské modely (velmi 

povedený Lexion 580 a John Deere 9660). Dnes je "nabídka" 

mnohem širší. Vedle 

propracovaných MR-AGRO 

modelů jsou k dispozici i 

modely jednodušší série 

"MR" a také rozsáhlá série 

pěkných osobních vozů včetně velkého množství Škodovek.  

Úpravou modelů z M série se zabývá Colonel32. Nová je, ve spolu-

práci s Martinem Happym a Mirkem Havlínem, série TripleM. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3tCLxgRaDg
http://old.minimodel.cz/MartinHappy.html


„Muzeum Beskyd“ vystavuje v rámci spolupráce i 

exponáty z depozitáře našeho Muzea papírových 

modelů. 

 

 

Zážitkové 
programy pro 
školní skupiny 

Červen je měsícem školních 

výprav a výletů. V Muzeu 

papírových modelů nabízíme 

školním i mimo školním 

skupinám zážitkové prohlídky expozice i výstav spojené s 

tvořivou činností v inspirativním místě. 

Papír je materiál, který lidstvo provází celá staletí. 

Tvůrcům modelů z papíru nechybí tvořivost. Lidský um, 

zručnost, fantazii a trpělivost objevte v jedinečném Muzeu 

papírových modelů.  

Děti se ocitnou ve světě papíru, dokonalých iluzí. 

Nezapomenutelná atmosféra lidského umu, tisíce hodin 

lidské práce a tvořivosti na jednom místě. 

Skupině se věnuje zkušený lektor, který dle věku skupiny 

představí obor papírového modelářství, jeho historii i 

současnost. Návštěvníkům ukáže, jak modely vznikají a co 

je třeba k této činnosti zvládnout. V papírové dílně si 

každý vytvoří svůj vlastní originální suvenýr z návštěvy 

papírového světa. 

Školním i mimoškolním skupinám se doporučujeme na 

prohlídku muzea objednat. Vedle muzea je nově otevřená 

kavárna s výstavním prostorem. 



Výročí Karla IV. uctívají i jeho stavby, tentokrát ovšem vytvořené z papíru 

V letošním roce si 14. května celá kulturní Evropa připomíná sedmisté výročí 

narození římského císaře a českého krále Karla IV. Muzeum papírových modelů v 

Polici nad Metují se připojuje k oslavám narození „největšího z Čechů“ a Otce vlasti 

novou dočasnou výstavou, která bude otevřena celé prázdniny. 

 

 

Kdo jsou lidé kolem MPM – Jan Rükr 

Jan Rükr žije a tvoří v Trutnově. V Muzeu papírových modelů má se stará o 

tematickou sekci vesmír a fantasy. Je tvůrcem řady modelů právě s touto 

tématikou.  

Na webu muzea si můžete stáhnout zdarma jeho vystřihovánku ze série sci-fi 

letounů, účastníků mezplanetárních závodů Asrro Racers : 

http://mpmpm.cz/vystrihovanka-zdarma/  

Více se o něm dozvíte z rozhovoru, který s ním udělal Jiří Velocha a 

uveřejnil jej na svém webu zde: http://www.papermanie.cz/papermanie-

menu/pokec-s-autory:9   

http://mpmpm.cz/vystrihovanka-zdarma/
http://www.papermanie.cz/papermanie-menu/pokec-s-autory:9
http://www.papermanie.cz/papermanie-menu/pokec-s-autory:9


Největší akce měsíce v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují 

odpoledne s modelářem 

V květnu se v Muzeu 

papírových modelů sešli 

pánové Michal Kavalier, 

Pavel Skokan a Jiří 

Křivohlavý, aby 

návštěvníkům muzea 

společně předvedli tvorbu 

papírových modelů. 

Setkání se uskutečnilo při 

příležitosti samostatné 

výstavy stavitele 

papírových modelů  

                                                                                         Michala Kavaliera, která potrvá až do konce června, 

Nabídka na oslavu 

 

Hledáte netradiční místo na oslavu dětských narozenin? 

Oslavte je u nás! Nabízíme zázemí pro oslavu, prohlídku muzea i tvořivou dílničku pro 

děti. Pro více informací volejte nebo piště na kontakt níže. 

 

info@mpmpm.cz, tel: 777 828 657 

 

mailto:info@mpmpm.cz


Proč v létě navštívit naše muzeum v Polici nad Metují? 

 

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují má otevřeno každý den od 9 do 

17 hodin 

Jenom zde uvidíte celý svět z papíru. Expozice o rozloze 300 m² s téměř 2 000 

exponáty láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. Přes 80 Českých i 

zahraničních autorů představuje své umění z materiálu, užívaném po staletí.  

Tisíce hodin lidské práce, umu a trpělivosti vás vtáhne do světa dokonalých iluzí. 

Při prohlídce papírového světa uvidíte zmenšeniny světové architektury, k jejichž 

návštěvě ve skutečnosti by vám nestačilo několik dovolených. Mezi nejzajímavější 

jistě patří model Zlaté uličky v neuvěřitelné zmenšenině 1:1400, model celého 

Pražského hradu s kompletním funkčním pouličním osvětlením. 

Letošní rok si celá země připomíná významné výročí narození Karla IV. V MPM se i 

my připojujeme vzpomínkou na toto mimořádnou osobnost evropské historie. 

V expozici si budete moci z nového úhlu pohledu připomenout jeho pražské 

stavby – Karlův Most, Chrám sv. ale i další. Víc se dovíte při prohlídce.  

Uvidíte modely historických i současných automobilů, letadla, která bojovala na 

frontách 1. a 2. světové války, kosmické dopravní prostředky, jež zejména 

v minulém století poutaly zájem lidí na celém světě. V expozici jistě nepřehlédnete modely zvířat, všelijakých 

brouků, ptáků, a budete obdivovat nejen um a zručnost těch, co modely postavili, ale i kreativitu a nápaditost 

tvůrců vystřihovánek, ze kterých je vystříhali a slepili. Uchvátí vás zmenšenina baltského pobřeží s majáky. Řada 

lodí z různých historických dob. 

Expozice, krátkodobá výstava 3D - Papírová archeologie Josefa Kropáčka, i papírová dílna jsou otevřeny každý. 

Nejen pro malé návštěvníky máme pracovní listy a kvízy, soutěže, projekci dokumentů z papírového světa. Zkuste 

ulovit naši kešku. Patronkou je herečka a zpěvačka Marie Doležalová, vítězka poslední řady StarDance. 
Muzeum papírových modelů patří k nejzajímavějším muzeím v České republice, získalo certifikát Českého 

systému kvality služeb. Děti do 6 let mají vstup zdarma. V Muzeu najdete kamenný obchod s modelářským 

zbožím, turistické suvenýry a informace. Vedle Muzea je nová kavárna s nabídkou domácích dortíků.  



Muzeum papírových modelů otevřeno  

denně  

od 9 do 17 hodin 

 

 

Až do konce září 

máme otevřeno  

každý den, včetně 

víkendů a svátků 

do 17 hodin 

 

PŘIJĎTE NÁM POMOCT 

I nadále vyrábíme 

drobné dárečky, z 

jejichž prodeje 

podporujeme nadační 

fond 

„Hospital Broumov“ 

Nakupovat můžete 

v srpnu na Polickém 

náměstí při koncertu 

Polického symfonického orchestru. 

 

Velice děkujeme za podporu 

a finanční dar modeláři 

Jiřímu Velochovi. 

Jiří Velocha se rozhodl zisk 

z prodeje vystřihovánek 

věnovat Muzeum papírových 

modelů. 
 

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. 

 

 

Modelářská setkání kroužku budou pokračovat i v novém školním roce. První schůzka proběhne v Muzeu 

papírových modelů v úterý 6. září 2016 od 18 hodin. Setkávat se budeme jednou týdně.  

Kroužek povede zkušený modelář, děti se budou věnovat nejen ppaíru, ale vyzkouší i další modelářské 

techniky, třeba  dioráma s terénem. Modely dětí přihlásíme do celorepublikových soutěží 

Cena za pololetí: 350,-kč, za celý rok: 500,-kč. 



Nejen výtvarný 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

v místě, kde papír ožívá! 

Pořádáme jej v týdnu od 18. do 22. července 2016 pro děti ve věku 6-12 let. 

Celodennní pobyt je již obsazen, ale pokud třeba budete ptrojíždět Policí nad 

metují, můžete se zastavit a své dítě nám svěřit na pár hodin. 

Začínám denně v 8 hod a končíme přibližně v 15 hod (příchod možný od 7:30, 

odchod možný do 16 h).  

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

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

Děti budou malovat, lepit papírové modely a tvořit podle vlastní fantazie 

Přihlaste své děti i v případě, že jste odjinud a v uvedené době budete v okolí Police n.M.. Když bude místo, rádi 

je mezi nás přijmeme. 

 

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 

 

 

mailto:info@mpmpm.cz
http://www.mpmpm.cz/

