
pátek 12. května 
od 18 hodin  

Hudební motivy v grafice   
/ z tvorby členů SČUG HOLLAR / 
Vernisáž výstavy. Kurátorka výstavy Alena 
Laufrová, hudební doprovod Jana          
Šteflíčková, členka divadla Ypsilon. 
od 19 hodin  

Koncert Zuzany Dumkové  
Koncert jazzové zpěvačky a kytaristky na 
terase kavárny. Svérázná písničkářka, která 
boří žánrové hranice.  Má blízko k rocku, folk
-rocku i k jazzu. Vstupné dobrovolné 

sobota 13. května 
10-11 hodin  
Workshop ke knize Jaroslava Soumara Pírko. 
Za poplatek 20,-Kč si děti vyrobí dokonalý 
květináč a zasadí si svoji kytičku. 
13 -18 hodin  
Workshop Martiny Noskové – Originální 
razítka, speciální pohlednice. Dílna je    
zdarma. Vhodná pro děti i dospělé. 
14-17 hodin 

Skautská stezka pro šikuly 
Stezka po stanovištích, která prověří     
obratnost, zručnost a šikovnost. Jako každá 
dobrodružná výprava i tato bude končit 
hlavolamem a odměnou na jejím konci. 
(Časová náročnost cca 60 min.) Stezka je 
zdarma. 
14-15 hodin 
ADLABAR - workshop pro děti i dospěláky. 
Výroba francouzské záložky do knihy.   
Poplatek za workshop je 15 Kč.   
od 14 hodin  
Komentované prohlídky stálé 
expozice, místnosti sběratelů  
a prohlídky depozitáře  
od 15 hodin  
Prezentace 3D tiskárny 
Ukázka 3D tisku ve spolupráci s firmou 
Viridium.cz 
od 15 hodin 

Koncert  Café Baret  
Hudebně multikulturní kabaret. 
 

16-17:30 hodin 
ADLABAR - workshop pro děti i dospěláky. 
Výroba z českých dřevěných korálků vlastní 
originální náramek či náhrdelník. Poplatek za 
dílnu 25Kč a 35 Kč. 
od 17 hodin  

Slavnostní přípitek a papírový 
ohňostroj, nakrojení dortu 
18-19 hodin  

Bubbleshow Pavla Rollera 
Nevídaná bublinová show plná kouzelných 
bublin pro děti i dospělé. 
od 19 hodin  

Vernisáž výstavy Ladislava 
Badalce a otevření nového 
výstavního sálu  
od 20 hodin  

Koncert Jany Šteflíčkové 
Komorní koncert na terase kavárny       
písničkářky a členky divadla Ypsilon. 
21:30 – Ohňostroj  
 

PO CELÝ VÍKEND: 
Vstup do Muzea papírových modelů     
zdarma od 9 do 22 hodin. Prezentace a 
workshopy Muzea pod čepicí z Hronova. 
Ukázka modelářské práce. Speciální    

narozeninové menu v nedaleké restauraci    
Sokolovna a speciální sladká nabídka v BB 

Kavárně. Speciální nabídka čajů a   
dýmek Čajovny u Bílého Draka přímo u 

Muzea papírových modelů. A další 
drobná překvapení! 

neděle 14. května 
10-11 hodin  
Sladké tvoření  
Workshop tvoření z marcipánu pro děti za 
poplatek 20,-Kč osoba 
13- 15 hodin  
Vlaštovkodovádění  
Vyrobte si jednu z 10 typů létajících        

vlaštovek a potrénujte na velký závod v hodu 
vlaštovky do dálky, který proběhne před 
Muzeem papírových modelů ve 14:30 hodin. 
Poplatek za tvorbu je 15,-Kč. 
13-15 hodin 
Malování ptáčků 
Přijďte si vymalovat toho svého              
nejkrásnějšího zpěváčka z keramiky. 
Workshop povede keramička Radka      
Eliášová. Poplatek za ptáčka je 15,-Kč. 
13 - 14 hodin 
OBRÁZKOVÉ BINGO - představení hry bingo, 
výroba vlastní hrací karty pomocí razítek       
a samozřejmě hra! Cena je 15,- Kč. Možnost 
zakoupení hry na místě. 
od 13 hodin  
Setkání modelářů a sběratelů  
od 14 hodin  

MR Carlo. Balonková show 
od 15 hodin   

Pohádka Jirka s kozou 
Loutkovou pohádku na motivy  K. J. Erbena 
Jirka s kozou. Délka představení cca 40 
minut. Soubor Brum. Vstupné dobrovolné 

13. - 14. května 

Pohár České republiky v minikárách. 
START- začátek obce Suchý důl 

CÍL- odbočka na Ochoz 
Zahájení jízd v sobotu a neděli v 9 hodin. 
Konec závodu a vyhlášení výsledků v 15:30. 
V sobotu budou součástí závodu oslavy 
65.let od založení Automotoklubu Police nad 
Metují. Doprovodný program k oslavám 
proběhne v sobotu na koupališti v Polici nad 
Metují pouze za příznivého počasí od 10:00 
do 15:00 hod. Občerstvení v prostoru startu 
a na koupališti zajištěno po celý víkend.  
Pořádá AMK v Polici nad Metují ve spolupráci s 
Městem Police nad Metují. 

15. - 18. května    
Speciální prohlídky s modeláři a sběrateli k výročí 
pro školní i mimoškolní skupiny VČETNĚ INTERAK-
TIVNÍ DÍLNY. Pouze na objednání.                          
Cena na osobu 50,-Kč. Minimální počet 10 lidí, 
časová náročnost dle dohody. 

 

SLAVíME 5 LET!                                                                                
víkend 12. – 14. května  

 

http://K.J.Erbena

