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MaMokuk – Malá Mobilní kufříková knihovna 
Malá Mobilní Kufříková Knihovna pro mateřské školky v Náchodě, 

na Hronovsku, Policku, Červenokostelecku a Českoskalicku vznikla v loň-
ském roce jako nápad, jak aktivně šířit pedagogické metody, inovace a inspi-
raci při práci s dětmi mezi jednotlivými mateřskými školami. Metodickým 
garantem edukativního obsahu je zkušená pedagožka a ředitelka MŠ 
Havlíčkova v Náchodě Mgr. Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, metodické materi-
ály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedagogů, podporují 
práci pedagoga při rozvoji jednotlivých gramotností u dětí a v neposlední 
řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského potenciálu,“ říká Michaela 
Trejtnarová.

Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pedagogů a ro-
dičů 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.

 

Polická univerzita 
volného času

Do 30. 6. 2020 prodlužujeme termín pro 
odevzdávání dobrovolných domácích úkolů. 
Písemných úvah na téma Koronavirus v mém 
životě.  Posílejte na ida.jenkova@seznam.cz.

Marie Ulrichová Hakenová a Jindřich 
Ulrich měli být dubnovými hosty na PUVČ.  
Paní Marie je významná osobnost české kul-
tury a politické scény. Dcera slavných rodičů 
– herečky Marie Glázrové a operního pěvce 
Eduarda Hakena. Jindřich Ulrich – miniaturis-
ta, malíř, ilustrátor. 

Využijte času na získávání informa-
cí o těchto dvou významných osobnostech. 
Internet nám jich nabízí mnoho.  Na setkání, 
které přesuneme na podzim, si můžete připra-
vovat otázky.

Jaroslava Janečková má pro nás připravené 
povídání o Ludwigu van Beethovenovi. O zají-
mavém životě tohoto velikána /letos v prosinci 
uplyne 250 let od jeho narození/ vypráví např. 
knihy Appassionata Alfreda Karrasche, Život 
Beethovenův Romaina Rollanda nebo Sám 
proti osudu od Antonína Zhoře. 

Přikládám dva odkazy na zdroj informací. 
KnihovnyPROTIviru / podrobný webový průvod-
ce ZDARMA přístupných elektronických zdrojů, 
ve kterém si můžete přehledně vyhledávat podle 
věkových kategorií a zájmu/  a mujrozhlas.cz – 
hry, četby, povídky.

Děkuju za kladné odezvy na „Tvoření.“ 
Večery již nejsou tak dlouhé, ale naše výzva trvá.

Přeji zdravé dny.
Ida Jenková

POJĎME 

TVOŘIT 
Umíte šít, háčkovat, plést, drhat, paličkovat, soustružit, stloukat..? 

V nelehké době útoku koronaviru máme čas na přemýšlení i tvoření.  

Využijme tuto dobu a zabavme se tvořením. 
 

 

Polická univerzita volného času ve spolupráci s Pellyho domy  

volají po lidské pospolitosti a sounáležitosti. 
Přijde čas, kdy z výtvorů uspořádáme prodejní výstavu.  

Výtěžek z prodeje bychom rádi věnovali potřebným, o konkrétním příjemci ještě popřemýšlíme. 

Neprodané výtvory bychom smyslupně věnovali nebo bude možné vzít si je zpět. 

Pokud vás výzva neoslovila, ale víte o někom, koho by oslovila  
a naplnila mu dnešní nelehké dny, dejte mu vědět. 

 


