
Jsme na jedné lodi
Celý svět je zaskočen. Prožíváme něco, na co nás nikdo 
nepřipravoval. A víme, že podobně to prožívají lidé na celém 
světě. Malý virus, který k  tomu, aby vůbec přežil, potřebuje cizí 
organizmus, virus, kterému ve světě podlehly a ještě podlehnou 
desetitisíce lidí, tento malý virus sjednocuje lidi naší planety tak, 
jak se to v moderní historii možná ještě nestalo.
Jak se toto sjednocení ve starosti o nejohroženější skupiny, 
ve vzájemné solidaritě, v  uznání práce zdravotníků a práci 
dobrovolníků promítne do života po epidemii, do politiky, 
ekonomiky, kulturního i občanského života, to v tuto chvíli není 
jasné. 
Bude záležet na každém z nás, zda si budeme více vážit věcí, které 
jsme dosud považovali za samozřejmé, zda budeme po námi 
zvolených politicích požadovat spolupráci místo konfrontace, zda 
přestane být hlavním kritériem zisk a růst HDP, zda v nás zůstane 
solidarita k potřebným. 
Je tu nebezpečí, že necháme postavené bariéry, které jsme kvůli 
šíření nemoci postavili – na hranicích i okolo svých domovů. 
Možná v nás zůstane strach, zda soused je dostatečně zodpovědný, 
zda za hranicemi dodržují podobné hygienické návyky, které jsme 
za své přijali my. 
Možná si budeme muset připomínat, že jsme na jedné lodi (planetě). 
Asi by se dalo nějak relativně bezpečně přežít, pokud bychom 
zůstali zavřeni ve své kajutě. Pokud ale budeme spolupracovat, 
máme větší šanci život ne přežít, ale prožít. 
Jsme na jedné lodi. Společně má lidstvo větší šanci nalézt řešení. 
Vědci celého světa nebývale intenzivně spolupracují na léku a 
vytvoření vakcíny. Jen díky celosvětové spolupráci je naděje, že se 
léku dočkáme v dohledné době.
Pokusme se z epidemie vyjít poučenější, snad i o něco moudřejší, 
pokusme se stále dokola neopakovat stejné chyby. Měli bychom 
se o to snažit především kvůli těm, kteří tuto pandemii nepřežijí.

Josef Vlach

Zdravotní procházka po dvou nových naučných 
stezkách na Náchodsku                    
Ačkoliv současná situace procházení 
po venku moc nepřeje, tak malá 
procházka v  lese určitě nejednomu 
z  nás prospěje. Výlet rozhodně ocení 
i školou povinné děti, které si procvičí nejen přírodopis, ale také 
zeměpis. 
V uplynulém roce byly v regionu MAS Stolové hory vybudovány 
dvě naučné stezky. Město Náchod rozšířilo naučně sportovní 
vyžití na Montaci a město Hronov vybudovalo ve spolupráci se 
městysem Velké Poříčí krásné tabule pod rozhlednou Signál. 
A vznik obou podpořila MAS Stolové hory stoprocentní dotací. 
Přijměte naše pozvání a pojďte s  námi na procházku do lesa. 
Náš první výlet začne v  Hronově na vlakové zastávce, odkud se 
po červené vydáte ulicí Českých bratří k rozhledně Signál. Věříme, 
že nezabloudíte i vzhledem k tomu, že přibližně čtyřkilometrový 
výlet vede po turistické trase Klubu českých turistů. Odměnou za 
zdolání kopce k rozhledně vám budou nejen dvě tabule s ukázkami 
ptáků nebo květin, ale také se zde dozvíte odpověď na otázku, za 
jak dlouho se v lese rozloží žvýkačka nebo PET lahev. Rozhledna 
Signál nabízí možnost krásného výhledu na krajinu s dominantou 
– stolovou horou Bor. Pokud se vám nezatočí hlava, můžete po 
žluté pokračovat směrem k  vlakové zastávce do Velkého Poříčí                    
a po cestě narazíte na další dvě zastavení. Pak už nezbývá nic 
jiného než dojít zpátky do Hronova.
Druhá stezka se nachází v  Náchodě. Okolo pivovaru Primátor 
dojdete až k budově, kde sídlí Lesy města Náchoda. Nově vystavěná 
obůrka je domovem pro daňky, které můžete zahlídnout. Součástí 
projektu, který MAS podpořila, je nejen samotná obůrka, která 
slouží pro pozorování zvěře, ale i pět informačních tabulí. Seznámit 
se tak můžete s  historií turistiky a této části města, ale dozvíte 
se i informace o zvěři, květeně a lesních porostech. Montace je 
častým cílem procházek obyvatel Náchoda, a proto došlo právě 
k tomuto rozšíření naučných tabulí, kdy šest stávajících bylo v této 

vyhledávané lokalitě vybudováno již dříve. Tabule umístěné po 
vnějším okraji Montace vás od obůrky povedou nad Metují až 
do Bělovse, odkud po turistické modré dojdete až na Ameriku. 
Z  Ameriky to je jen kousek k  dobrošovské pevnosti. Dolů po 
červené, jež je poeticky nazvána Jiráskovou cestou, narazíte nejen 
na další dvě naučná zastavení, ale také na málo známý výhled na 
náchodský zámek. Je to právě Jiráskova cesta, která milou náhodou 
spojila obě výše popsané stezky. 
Nastávající dny slibují příjemné počasí, a právě procházky lesem 
po nově vybudovaných naučných stezkách mohou být vítaným 
zpestřením současných dní. Nebo odložíte výlet o pár týdnů a 
užijete si les během parných letních měsíců? 

Mirka Soldánová
Místní akční skupina Stolové hory

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. Metodickým garantem edukativního obsahu 
je zkušená pedagožka a ředitelka MŠ Havlíčkova v Náchodě Mgr. 
Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, metodické 
materiály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedago-
gů, 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 rodičů dvě mobilní knihovny, které mohou sloužit v těchto ča-
sech, 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.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.

Stolovky – zpravodaj o dění v regionu 
MAS Stolové hory
Na přelomu února a března vyšlo první vydání zpravodaje MAS 
Stolové hory, který nese příznačný název Stolovky. Můžete se 
v  něm dočíst o nejdůležitějších aktivitách a dění v  MAS přede-
vším z minulého roku. Velká část výtisků, která byla rozvezena po 
celém území MAS, je již rozebrána, proto Stolovky sdílíme i on-
line a najdete je na adrese: mas-stolovehory.cz/stolovky-1-vydani/
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