
Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci a za vytvo-
ření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době obohatí o rozličné 
možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení jejich dovedností v domácím 
prostředí.

Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu městyse 
ve Velkém Poříčí a jeho odbornou garantkou byla Mgr. Michaela Trejtna-
rová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.

Více fotek z akce najdete na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchod-
sku – MAP 2.

Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s., a Místní 
akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s., v rámci Rozvoje vzdělávání na 
Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.

Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová,
koordinátorky projektu MAP 2

mamoKuk
– mALÁ moBILní KufŘíKoVÁ KnIHoVnA 

Malá Mobilní Kufříková Knihovna pro mateřské školky v Náchodě, 
na Hronovsku, Policku, Červenokostelecku a Českoskalicku vznikla v 
loňském roce jako nápad jak aktivně šířit pedagogické metody, inovace a 
inspiraci při práci s dětmi mezi jednotlivými mateřskými školami. Meto-
dickým garantem edukativního obsahu je zkušená pedagožka a ředitelka 
MŠ Havlíčkova v Náchodě Mgr. Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, metodické mate-
riály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedagogů, podpo-
rují práci pedagoga při rozvoji jednotlivých gramotností u dětí a v nepo-
slední řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského potenciálu,“ říká 
Michaela Trejtnarová.

Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pedagogů a 
rodičů dvě mobilní knihovny, které mohou sloužit v těchto časech, kdy 
jsou školky zavřeny. Aktuálně je MaMoKuk využíván v mateřské školce v 
Polici nad Metují a v brzké době je možné si ho opět zapůjčit. 

„Neváhejte a zarezervujte si svůj MaMoKuk v kanceláři MAP ve Velkém 
Poříčí,“ vyzývají koordinátorky projektu MAP 2 Ing. Anna Špačková a 
Mgr. Jana Vanišová.

Koncept MaMoKuk je vytvořen za podpory Místní akční skupiny 
Stolové hory, z. s., a Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s. v 
rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0
/0.0/17_047/0009163.

AKce TÝDen V muzeu zDArmA
Muzeum Náchodska srdečně zve na znovuotevření stálé expozice 

Dějiny Náchoda a Náchodska v Broučkově domě v Náchodě a vyhlašuje 
akci Týden v muzeu zdarma! Přijďte bezplatně navštívit naše muzeum 
na Masarykově náměstí čp. 18, kde představíme i některé novinky. Při-
pravili jsme pro vás např. panel a nový exponát připomínající výročí 
Boženy Němcové a osobnost kněžny Zaháňské, expozici německých 
střel k výročí ukončení druhé světové války, nebo model židovské části 
Náchoda.

Akce potrvá od 26. května do 31. května 2020 a otevřeno bude 
tradičně 9.00–12.00 a 13.00–17.00. Těšíme se na vaši návštěvu!

Prosím, sledujte i nadále aktuální vývoj situace ohledně bezpečnostních 
opatření nařízených vládou ČR, naše webové a facebookové stránky, kde 
informace průběžně aktualizujeme.

Přehled kulturních akcí pořádaných muzeem náchodska
v měsíci květnu 2020

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově 

náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nej-
starších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu zůstává expozice až do 
odvolání pro veřejnost uzavřena. Sledujte prosím aktuální situaci ohledně 
vývoje současného krizového stavu, naše webové stránky a facebook, kde 
informace průběžně aktualizujeme!

náchodské muzejní sedánky
Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronaviru budou 

všechny muzejní sedánky plánované na duben, květen a červen tohoto 
roku přesunuty na podzim. Konkrétně se jedná o přednášku Mgr. Milana 
Horkého „Božena Němcová. Znáte ji?“, která byla původně napláno-
vána na 1. duben, dále přednášku Mgr. Jan Tůmy „Náchodsko, Policko a 
Broumovskou za třicetileté války“, jež měla proběhnout 6. května 2020, 
a přednášku Mgr. Matouše Holase „Každodennost za prusko-rakouské 
války“, avizovanou na 3. června 2020. Nové termíny budou uveřejněny 
v prázdninovém čísle Náchodského zpravodaje. Pro bližší informace 
sledujte internetové stránky a facebook muzea.

PŘIPrAVuJeme:

ztracená podkova zimního krále
– náchodsko za třicetileté války

V tomto roce si připomeneme čtyřsté výročí útěku českého krále Fri-
edricha Falckého z Čech. Král tehdy prchal přes Náchod, kde strávil 
patrně poslední noc na území Čech. V Náchodě se od té doby traduje 
pověst, podle které králův kůň ztratil na mostě přes vodní příkop 
podkovu, jež je dodnes zadlážděna na Karlově náměstí. Výstava však 
nebude věnována pouze této události. Na pozadí útěku „zimního krále“ 
přiblíží rovněž každodennost obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska 
v obách třicetileté války, významné osobnosti a události té doby. Zmíněno 
bude například uzavření evangelického kostela v Broumově, jež se stalo 
jednou z jisker, jež pomohly tento krvavý konflikt zažehnout, obléhání 
Náchoda Švédy v roce 1639, vypálení Hronova či zapomenutá bitva pod 
Polickou horou v roce 1647. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády 
zavedeným v souvislosti s epidemií koraonaviru nebude výstava otevřena 
23. května, jak bylo původně avizováno, ale její zahájení bude posunuto 
podle vývoje aktuální situace. Nový předpokládaný termín zahájení byl 
stanoven na sobotu 27. června 2020. Reálný termín otevření výstavy 
se však může změnit podle postupu uvolňování restriktivních opatření. 
Sledujte proto internetové a facebookové stránky Muzea Náchodska a 
výlepové plakátovací plochy.

Police nad metují
noc kostelů – muzejní noc

V Polici nad Metují v benediktinském klášteře proběhne v pátek 5. 
června 2020 v době od 17 do 22 hodin akce pořádaná Římskokatolickou 
farností a Muzeem Náchodska v rámci celostátní Noci kostelů. Během ní 
bude pro návštěvníky zdarma zpřístupněn klášterní kostel Nanebevzetí 
P. Marie, Muzeum města Police nad Metují v prvním patře benediktin-

Zprávy z regionu


