
                        

                                       

TISKOVÁ ZPRÁVA – 14. 6. 2022 

 

MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět! 

 

I propagační film může být uměleckým dílem. Bez nadsázky to lze říct o videu, který 

pro MAS Moravská cesta natočil olomoucký režisér a kameraman Dan Tyrlík. Spolu se 

svým týmem vytvořil krátký film, který představuje práci a působení místní akční 

skupiny na území 22 obcí.  

 

„Řadu let vydáváme noviny, různé publikace, brožury, pravidelně rozesíláme tiskové zprávy. 

Přesto si někteří lidé stále ještě neumí představit, co je úkolem místní akční skupiny a jak 

konkrétně pracuje ta naše,“ řekla Julie Zendulková z kanceláře MAS s tím, že film by měl být 

jednou z dalších cest, jak veřejnosti tuto organizaci přiblížit. „Jde o moderní způsob propagace 

a ani my nechceme zůstávat pozadu, ale naopak jít s dobou. Chtěli bychom, aby se činnost 

místní akční skupiny vryla do povědomí běžných občanů,“ dodala. 

 

Dan Tyrlík se v krátkých záběrech pokusil zdokumentovat na několika příkladech, že MAS 

pomáhá s realizací projektů starostům, drobným podnikatelům, spolkům, školám, že je zároveň 

koordinátorem značky HANÁ regionální produkt®. Divák si v pozitivně laděném filmu užije i 

nádherné scény, ve kterých žasne nad hanáckou krajinou a jež navozují pocit domova a 

sounáležitosti.  

 

Film měl premiéru na valné hromadě v Sobáčově, která se konala 8. června. Nyní je volně 

k dispozici. „Naším přáním je, aby se promítal. Aby sloužil třeba jako takový týdeník, který se 

v minulosti uváděl před začátkem filmu. Takto by to šlo praktikovat například při 

promítání letního kina v regionu nebo i na jiných akcích,“ navrhuje Julie Zendulková.  

 

Komentáře k filmu načetla herečka Moravského divadla Vladimíra Včelná. Film je k dispozici 

v kratší i delší verzi, pro zájemce i s anglickými titulky.   

 

Film: https://youtu.be/IrAG-uuqMjE 

Film krátká verze: https://www.youtube.com/watch?v=cCQnuM471Q0 

Film s anglickými titulky: https://www.youtube.com/watch?v=LOdmlirrEnA 
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Kontakt pro další informace: 

Julie Zendulková, vedoucí kanceláře MAS Moravská cesta, z. s. 

julie.zendulkova@moravska-cesta.cz, 724 111 510 

MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, 

podnikatelům nebo zemědělcům na území 22 obcí v západní části Olomouckého kraje. Ve 

spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové 

formy zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a 

kulturního dědictví. Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a 

neziskových organizací. 
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