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TISKOVÁ ZPRÁVA – 24. 3. 2023 
 
Pohádky od nás jsou tady! Pokřtili jsme je v Muzeu Litovel 
 
Knížka Pohádky od nás, kterou vydala MAS Moravská cesta, je na světě. Ještě „teplou“ 
z tiskárny ji ve čtvrtek 23. března pokřtili v Muzeu Litovel společně s představitelkami MAS 
také děti, jejich učitelé, starostové, pracovníci muzea a další zájemci z řad veřejnosti. U 
slavnostního uvedení nechyběla ani autorka pohádek Marie Machačová.  
 
„Knížka je pěkná nejen díky čtivým a originálním pohádkám, ale také díky nádherným 
ilustracím, které malovaly děti ze škol a školek z území MAS Moravská cesta. Moc za tuto 
krásnou práci děkujeme všem, kdo se na ní podíleli,“ ocenila předsedkyně MAS Miroslava 
Vaňková.  
 
Pohádky inspirované konkrétními místy i lidmi ve 22 obcích MAS si řada dětí přečetla ještě 
před jejich vydáním. Autorka jim je totiž prostřednictvím manažerky pro školství poslala už 
vloni na podzim do škol a školek, kde po jejich přečtení vznikly stovky zdařilých ilustrací. Ty se 
poté dočkaly výstavy na Podzimní slavnosti v Křelově. „Nikdo pak nezáviděl grafičce Kristýně 
Frankové, které musela vybrat z té velké hromady jen několik obrázků. Máme radost z toho, 
jak vkusně si s dodanými podklady poradila,“ chválila manažerka Miloslava Hrušková z MAS. 
 
Křtilo se, jako již bývá v MAS Moravská cesta zvykem, litovelským pivem Gustav, došlo i na 
autorské čtení a autogramiádu. Dětem se dopoledne v muzeu moc líbilo. Podle reakcí je 
potěšilo i setkání s autorkou, kterou za pohádky odměnily potleskem. Některé z nich navíc 
našly v knížce svůj obrázek, což vyvolalo ještě další vlnu radosti. „Tak srdečné uvedení pohádek 
jsem ani nečekala. Děti byly báječné. Ještě jednou jim všem děkuji za spolupráci a těším se 
třeba na pokračování,“ řekla Marie Machačová. 
 
Knížka Pohádky od nás je pro zájemce 
k dispozici v kanceláři MAS, která má sídlo 
v Nákle.  
 
Bližší informace poskytne: 
 
Bc. Veronika Ondřejová 
projektová manažerka 
 
veronika.ondrejova@moravska-cesta.cz 
tel: 776134607 
MAS Moravská cesta, z. s. 
Náklo 12, 783 32 Náklo 
 
 


