Zrušili jsme prázdniny.
Jistě to nelze, ale u nás v Muzeu papírových
modelů jako jinde, kde chtějí co nejlépe sloužit svým
návštěvníkům, je o prázdninách největší provoz.
Máme otevřeno každý den včetně nedělí a svátků,
v týdnu od 18. července pořádáme pro děti Letní
tvořivý týden. V naší expozici, kterou mnozí znáte
z předchozích návštěv, málokdo si ji však dokázal pro
její rozsáhlost celou pozorně prohlédnout, najdete při
příležitosti letošního výročí Karla IV. některé ze
staveb, které nechal postavit. A nemusíte do Prahy
ani na jiná místa.
O dvou mimořádných modelech z této sbírky jste
už určitě slyšeli nebo četli. Těžko si je však dovedete
představit. Celý rozlehlý Pražský hrad při večerním
osvětlení nebo Karlův most i s přilehlým okolím…

Pokud se na východ Čech vydáte, určitě nezůstane
jen u návštěvy našeho Muzea. Hned vedle je muzeum
světoznámé stavebnice Merkur, kousek od náměstí starý
benediktinský klášter s nádherným kostelem, v Polici a
okolí spousta dalších krás, podobně jako v celém našem
regionu.
Takže si zadejte do vyhledávače slova Policko,
Broumovsko, Teplice nad Metují, Adršpach a vydejte se
na cestu. A je u nás levně :-)

Soutěžní otázka?
Lze v Muzeu papírových modelů
nakoupit vystřihovánky?
Odpověď zašlete do čtvrtka
28. července na adresu: info@mpmpm.cz .
Vyhodnocení najdete na našem facebooku.

„Papírový svět“
Na výstavě „Papírový svět“ ve FrýdkuMístku, která trvá do konce srpna, uvidíte i
modely z našeho depozitáře.

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%

Nová
kniha
„Kaluže“
Jaroslava
Soumara.
Výtvarník,
který
svými
kresbami
dal „tvář“
Muzeu
papírových
modelů
(logo MPM,
obrázky na
webu,
plakáty a
další a
další),
vydal ve
spolupráci
s nakladatelstvím Bor v pořadí již třetí autorskou
knihu pro děti.
K dostání je u nás nebo v Informačním centru
v Polici nad Metují.

18. června
jsme na
budovu
Muzea
papírových
modelů
poprvé
vyvěsili
novou
vlajku, kterou pro nás opět připravil „náš“ malíř
Jaroslav Soumar.

Týden čtení dětem
Na začátku června
proběhl už šestý
ročník tradičního
celostátního Týdne
čtení dětem. Do MPM
jsme proto pozvali
děti z Police nad
Metují a okolí a
autorku Annu Birke-Semerákovou. Ta dětem 8.
června odpoledne představila svou pohádkovou
knížku „Moudré pohádky vesmírných skřítků“.
Letní

tvořivý týden
18. – 22. července vždy od 8 do 15 hodin.
Celodenní letní tvoření pro děti od 6 do 12 let.
Připojit se k nám můžete na den, nebo celý týden. Oběd je zajištěn,
podrobný program na webu či facebooku.
Děti se seznámí s tím, jak to v Muzeu chodí, co obnáší vytvoření výstavy. Součástí programu je i
návštěva dalších muzeí ve městě.
Během týdne bude probíhat prostorová i plošná tvorba. Kresba a malba podle modelů i vlastní fantazie
– improvizace, barvy.
Pokud dovolí počasí, vyzkoušíme si i tvorbu v plenéru.

Výročí Karla IV. uctívají i jeho stavby, u nás je máme z papíru.
V naší expozici si
projdete malou
"naučnou stezku",
vytvořenou z modelů
staveb, které nechal
postavit Karel IV. U
každého si můžete
přečíst několik
základních informací
a zajímavostí.
Jedním z autorů
modelu Karlova
mostu je arch.
Richard Vyškovský,
který zpracoval
koncové části mostu
- Malostranskou
vstupní bránu a
Staroměstskou
bránu s jedním mostním obloukem. Michal Dudáš vytvořil papírový model sochy Jana Nepomuckého i s
podstavcem. Kompletní model mostu v celé délce i se vstupními bránami na obou koncích pak vytvořili
Pavel Bestr a Robert Navrátil.
Vystřihovánku vydala v roce 2008 firma Betexa. Slepený model do našeho muzea zapůjčil pan Tomáš
Hobzík, který původní model vylepšil a doplnil o "terén" a nejbližší okolí.

Den s Toulavým baťohem
neděle 31. července
od 9 do 18 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.

„Klub sběratelů Policka“ působí pod záštitou
Muzea papírových modelů. Autorem jeho nového
loga je Milan Urban. Prostřednictvím klubu
spolupracuje Muzeum papírových modelů s Muzeem
v Bystrzycy Klodzkiej.
Celodenní program pro celou rodinu. Po celý
den budou probíhat ukázky RC modelů před
budovou Muzea, ukázky modelářských prací
v Muzeu, prezentace chovatelů z Police nad
Metují, přijde kouzelník, budou hry, soutěže a
tvořivé dílny.
Podle zájmu účastníků budou také probíhat
komentované prohlídky ve stálé expozici Muzea
a v Místnosti sběratelů Policka.
Ve 14 hod. „Magic show Mr.Carlo“ a balónková
show. Občerstvení je zajištěno.

Společně připravujeme program pro děti
Základních škol s názvem „Setkání se sběratelem“.

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

Proč v létě navštívit naše muzeum v Polici nad Metují?
otevřeno denně od 9 do 17 hodin včetně víkendů a svátků.
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.
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.
Muzeum papírových modelů je jediné svého druhu nejen v České republice.
Získalo certifikát Českého systému kvality služeb. Děti do 6 let mají vstup zdarma. V Muzeu najdete kamenný
obchod s modelářským zbožím, turistickými suvenýry a informace i o okolí. Vedle Muzea je nová kavárna.

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

