Léto – prázdniny – papírové modely.
Jakpak to spolu souvisí? Ví to velice dobře více než 4
tisíce návštěvníků, kteří v létě dosud Muzeum
papírových modelů navštívili. Prohlédli si osvětlený
pražský hrad a další stavby z doby Karla IV, které
k jeho letošnímu výročí vystavujeme, prohlédli si
architekturu v místech, kam se možná v životě
nepodívají, vrátili se do svých dětských let nad
modely aut, železničních vagónů nebo letadel, které
vídávali ve svém dětství.
Spokojené byly i děti na Letním výtvarném táboře, i
návštěvníci kavárny hned vedle muzea. A je léto,
jsou prázdniny, počasí tak akorát, že se dá do
programu návštěva našeho muzea dobře zařadit.
A aby se bylo na co těšit a co prohlížet i při příští
návštěvě (těch téměř 2 tisíce modelů stejně při jedné
návštěvě neprohlédnete), ale přesto už na podzim

připravujeme novou výstavu. Čemu nebo komu bude
věnována, prozradíme v příštím bulletinu. My už teď
víme, že bude stát za prohlídku a zejména mladí
návštěvníci budou opět okouzleni, dospělí překvapeni, co
se všechno dá z papíru vytvořit a jak se to dá využít.
K pátému výročí existence muzea chceme zlepšit, co se
zlepšit dá. Proto se v nejbližších dnech obrátíme na
vybrané modeláře, kteří projevili zájem a pomohli radou
nebo jinak, s prosbou o pomoc při řešení několika
podnětů, se kterými si nevíme zcela rady.
Slevy na vstup do MPM
KARTA BROUMOVKA 15%
RODINNÝ PAS sleva 10%
GE Money Bank, a.s.
www.beneplus.cz sleva 10%

Letní
tvořivý týden
v MPM letos již podruhé
Jedním slovem se dá hodnotit jako úspěch.
Každý den přišlo ve druhém červencovém týdnu
do muzea 14 dětí, aby hrou prohlubovaly svoje
talenty. Kreslily, malovaly, vystřihovaly a lepily,
navštívily muzea v Polici nad Metují a nakonec
uspořádaly vernisáž výstavy svých děl.
Připravily občerstvení, přivítaly hosty, své rodiče
(přišli všichni) a prarodiče, kteří svojí účastí projevili
nebývalý zájem, a představily svá dílka, která za
týden na táboře vytvořily. Vedoucí Martina Váňová a
instruktorka Lenka Gregorovičová odvedly vynikající

práci a děti projevily nebývalé soustředění a
obdivuhodnou výdrž nad svými dílky po celý týden.
A tak máme už termín na příští rok! V týdnu od
17. do 21. července 2017.

Ani v létě se dění v muzeum nezastavuje.
Pokračuje výstava modelů staveb, které nechal postavit nebo jinak souvisejí s obdobím vlády Karla
IV, Ladislav Badalec pokračuje v práci na kolejišti Polického nádraží v místnosti sběratelů a pod
„taktovkou“ Miroslava Konopky rozšiřujeme a pořádáme depozitář tak, aby mohl sloužit nejen nám,
ale i dalším subjektům, kteří budou mít hlubší zájem
o naše exponáty.
Výstavy „v zeleném domečku“ nad kavárnou
v bezprostřední blízkosti muzea jsou v plném proudu,
samotná kavárna nabízí jednu sladkost za druhou.
Připravujeme též modelářský kroužek, ve kterém
se budeme od září setkávat především s malými a
začínajícími modeláři, ale podle zájmu budeme
pořádat i setkání pro pokročilé odkudkoli, nejen
z Police
n.M.
v rámci
podzimních
workshopů
nejen pro děti. O termínech
se dovíte na našem webu a
Facebooku muzea.
Po úspěchu samostatné výstavy Michala Kavaliéra se můžete na podzim
těšit na samostatnou výstavu dalšího modeláře, jméno zatím necháváme
jako překvapení.
A pomalu chystáme velké oslavy, protože naše muzeum oslaví příští rok
5 let od svého vzniku!! Program oslav zveřejníme před koncem roku. Již
dnes můžeme prozradit, že jejich součástí bude vydání malého katalogu
stálé expozice.

„Papírový svět“
Na výstavě „Papírový svět“ ve Frýdku-Místku
která trvá do konce srpna, jsou i modely
z našeho depozitáře.

Co v létě dosud v muzeu nového?
Muzeum papírových modelů navštívilo v létě už
kolem 4 tisíc návštěvníků. Zápisy v knize návštěv
svědčí o jejich spokojenosti, mnozí byli prohlídkou
nadšeni a někteří dokonce inspirováni sami se pustit
do této nádherné práce-zábavy.
Stále větší účast je na večerních prohlídkách,
které v srpnu uspořádáme ještě ve čtvrtek 18. a ve
čtvrtek 25. srpna. Návštěvníky bude opět provázet
zkušený modelář Petr Frič z Náchoda (více
v samostatném
příspěvku).
Součástí
večerní
prohlídky je projekce dokumentů o modelářích a
zejména dětmi oblíbená dílna s odborným vedením.

PŘIJĎTE NÁM POMOCT
Stále
vyrábíme
drobné
dárečky,
z jejichž prodeje
podporujeme
nadační fond
„Hospital
Broumov“
Nakupovat
můžete v srpnu na Polickém náměstí při
koncertu Polického symfonického orchestru.

O úžasném týdnu s dětmi ve věku od 6 do 12 let
se také můžete dočíst v tomto čísle bulletinu.

Oblíbený model
U vitríny s modely, slepenými bývalou učitelkou
přírodopisu a pracovního vyučování na Lounské
Základní škole Janou Žuravnyovou, se zastaví a snad
nejdéle postojí každý návštěvník. Rostliny, hmyz,
zvířata, stavby a technika jsou zde zastoupené jen ve
zlomku toho, co pro potřeby vyučování slepila.
Velké množství svých modelů má na stálé výstavě
„Papírový svět“ v jedné třídě a ve vitrínách na
chodbách Lounské Základní školy, kam se můžete po
telefonické domluvě za dobrovolné vstupné podívat.
Množství slepených modelů určitě ohromí nejen

každého, kdo někdy vzal do ruky papír a
lepidlo. V našem muzeu vidíte, že návštěva
jejího „Papírového světa“ opravdu stojí zato.
Jana Žuravnyjová však nelepí jen
modely, které někde koupí či stáhne z
internetu, ale tvoří a lepí i své vlastní
vystřihovánky. Z tohoto pohledu máme
v muzeu její unikátní zahrady, kterými
dětem přibližuje různé typy okrasných
zahrad ve světě, a jež nám laskavě také
zapůjčila.

Jeden z tvůrců
Při zrodu MPM stálo pár lidí, modelářů, a starostka Police nad Metují Ida Jenková. Avšak na tom, že
muzeum vzkvétá a dál se rozvíjí, mají zásluhu další lidé, které vám zde postupně představujeme. A
jedním z nich je průvodce současně probíhajícími nočními prohlídkami v našem muzeu modelář Pavel
Frič z Náchoda, také nadšený sběratel a kutil v tom nejšťastnějším slova smyslu. I tím je pro naše
muzeum nesmírným přínosem.
Papírové modely lepí někdy od roku 1972, od svých asi 12 let. Jak sám říká, nejaktivnější byl
prvních deset let, kdy měl na svého koníčka ještě dost času. Po období „útlumu“ z důvodu zaměstnání
a zaměření na rodinu se k modelařině, jak sám říká, vrátil zase po dvaceti letech, na začátku tohoto
století.
Od léta 2012 (muzeum vzniklo ve stejném
roce na jaře) s námi spolupracuje jako
průvodce. Ale jeho přínos je i v řadě nápadů,
které dovede realizovat nebo k realizací
významně přispívat, a také v neobvyklém
aktivním zájmu o všechno, co se v muzeu
děje.
Kromě Muzea papírových modelů v Polici
nad Metují, a nejen při večerních prohlídkách,
se s obětavým a pracovitým člověkem
Pavlem Fričem můžete potkat na nějakém
srazu automobilových veteránů, protože mezi
jeho sběratelské vášně patří i stará auta.
Přesto považuje za svůj nejprestižnější model
formuli Brabham BT44, kterého si cení nejvíc.

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.
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.

Hledáte netradiční místo na oslavu
narozenin svých dětí?
Oslavte
je
u
nás!
Nabízíme zázemí pro
oslavu,
prohlídku
muzea
i
tvořivou
dílničku pro děti. Pro
více informací volejte
nebo
piště
na
info@mpmpm.cz, tel: 777 828 657
Výročí Karla IV. uctíváme jeho stavbami z papíru.

V naší
expozici si
ještě stále
projdete
malou
"naučnou
stezku",
kterou
tvoří modely staveb, jež nechal postavit Karel IV. U
každého si můžete přečíst několik základních
informací a zajímavostí.
Modely vystavujeme k výročí velkého českého
panovníka.

Odpověď za odměnu
Otázka: Ve kterém roce vydala Tiskárenská společnost DUKASE, s.r.o.
vystřihovánku „Vysílač a hotel Ještěd“ od našich spolupracovníků
Ladislava Badalce a Jana Starého?
Odměna: ze správných odpovědí vylosujeme a výherce odměníme
zasláním uvedené vystřihovánky na vámi udanou adresu.
Jsme zvědaví, kolik čtenářů našeho bulletinu dokáže správnou
odpověď vyhledat.
V příštím čísle budeme informovat o výsledku.

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
549 54 Police nad Metují
web: www.MPMPM.cz, e-mail: info@mpmpm.cz

Mgr. Martina Váňová,

Kontakt:
Mobil: (+420) 777 828 657,

Telefon (+420) 498 100 910

