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Sbíráním podkladů a zpracováním prvních textů pokračují v těchto dnech práce na vzniku Zábavné 

prvouky z regionu MAS Moravská cesta. Její autorkou je publicistka Marie Šuláková, ilustrace kreslí 

Dagmar Klimešová. Do spolupráce se už zapojila řada učitelů, žáků, ale i místopisců a historiků. 

„Mezi spolupracovníky je například desetiletý Pavel Kryl 

z Liboše nebo Jiří Ženožička z Bouzova, který už má 

dávno po osmdesátce,“ uvedla Marie Šuláková s tím, že 

nejvíce ji při mapování těší právě komunikace nebo 

setkávání se spoluautory. „Jsou to právě oni, kteří své 

obce znají, dodávají mi zajímavosti a sdělují perličky o 

historii, místech a lidech,“ dodala. V těchto dnech 

navštívila autorka například Vilémov, kde se setkala 

s Jarmilou Bantovou, která pro ni vlastní rukou sepsala 

informace o své obci. „Celou vesnici si poctivě prošla 

s papírem a tužkou a zapisovala. Potěšilo mě, že 

dokonce oslovila místní obyvatele a ptala se jich, co se 

jim vybaví, když se řekne Vilémov. A vznikl z toho moc 

pěkný seznam postřehů, který žel ani nepoužiji,“ uvedla 

dále autorka s tím, že právě počet stran publikace je 

největším omezením, se kterým nyní bojuje. „Musím 

vybrat skutečně jen pár údajů, které je třeba napsat tak, 

aby děti zaujaly. A taky tak, aby bylo dost místa na 

obrázky,“ řekla. Právě ty kreslí svou lehkou rukou 

ilustrátorka Dagmar Klimešová, s níž už Marie Šuláková 

v minulosti spolupracovala na vzniku prvouky v oblasti 

Poodří. „S Dagmar a zadavateli z MAS Moravská cesta 

jsme se už na začátku domluvili na tom, že průvodcem 

nové prvouky bude kohout Viktor, pán nad slepicemi a ozdoba každého hanáckého dvorku,“ 

připomněla Marie Šuláková.  

Publikace by měla být hotová do konce roku. Pracovat s ní budou zejména školy z území MAS, pro které 

cíleně vzniká.  
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Kaplička ve Vilémově má smutný příběh. I 

ten se objeví v prvouce pro děti. 

 



 

 

 

 


