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TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. 3. 2021 
 
MAS vydala omalovánky s ilustracemi ze zábavné prvouky! 
 
Už jste si prolistovali Zábavnou prvouku pro malé i velké, kterou vloni na jaře vydala MAS 
Moravská cesta? A také se vám v ní líbí ilustrace Dagmar Klimešové? Nám moc. Aby se obrázky 
této výtvarnice malované přímo na míru našemu regionu ještě lépe využily, připravili jsme dárek i 
pro nejmenší děti. Představujeme vám Omalovánky z MAS Moravská cesta! Pro zájemce jsou k 
dispozici po předchozí domluvě v kanceláři MAS v Nákle.  
 
„Do omalovánkové minipublikace jsme vybrali několik obrázků, podle kterých si mohou nyní i ty 
nejmenší děti představit, jak se tady kdysi žilo a co je tady hezkého,“ uvedla předsedkyně MAS 
Moravská cesta Julie Zendulková s tím, že sešitek vznikl stejně jako prvouka v rámci projektu 
Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Litovel II.  
 
Kromě krásných obrázků najdou děti v sešitku také poučení ve formě kratičkých textů.  
Ty velmi stručně přibližují život mlynářů, sekerníků či palačů, kteří pálili vápno na Bouzovsku. 
„Pokud by ale zvídavější děti chtěly vědět víc, mohou se jejich rodiče obrátit na naši kancelář, kde 
jim rádi věnujeme nejen omalovánky, ale i zábavnou prvouku,“ dodala Julie Zendulková. 
 
MAS Moravská cesta, z.s. pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo 
zemědělcům. Největší na jejím území je město Litovel, nejmenší vesnička Strukov. Některé obce 
mají ještě místní části. Bouzov jich má dokonce 13, Litovel 11, Bílá Lhota sedm a Luká šest.  
 
Marie Šuláková 
PR manažerka 
 
MAS Moravská cesta, z.s.  
Tel.: +420 703 666 755 
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Kontakt pro další informace:   

Julie Zendulková 
Předsedkyně MAS 
Tel: 724 111 510 
E-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 
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