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Prvoukou o regionu MAS Moravská cesta provede děti kohout Viktor 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576 
 

Zajímavosti pro děti o obcích z regionu MAS Moravská 

cesta se objeví v připravované publikaci Zábavná 

prvouka, která bude vytvořena v rámci projektu Místní 

akční plán pro ORP Litovel II. Bude mít i vlastního 

maskota, kterým je kohout Viktor. Knížka bude hotová do 

konce letošního roku.  

Texty a sběr podkladů do publikace má na starosti Marie 

Šuláková, která už na podobném projektu v minulosti 

pracovala v MAS Regionu Poodří. Ve spolupráci s kanceláří 

MAS nyní osloví školy a obce, historiky či pamětníky, kteří 

se mohou na sběru dat podílet. „I když je počet stran knížky 

omezený a místa pro každou obec jen málo, uvítáme 

podněty od lidí přímo z regionu, kteří nám pomohou vyzobat zajímavosti o svých vesnicích,“ 

uvedla Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta. „Jde totiž hlavně o to, aby byla 

publikace čtivá a zároveň plná takových informací, které si děti snadno zapamatují,“ dodala. 

V prvouce nebudou chybět kapitoly o obecním znaku, o původu názvu obce, něco málo 

z historie, ze života lidí, spolků, osobností, pověsti, přírodovědná část, část věnovaná 

řemeslům či pomístní názvy.  

Průvodcem a maskotem prvouky bude kohout Viktor, jehož autorkou je ilustrátorka Dagmar 

Klimešová. „Dlouho jsme přemýšleli o vhodném 

maskotovi pro náš kraj. Nakonec jsme se shodli, že kohout 

byl vždy výraznou ozdobou každého hanáckého dvora,“ 

řekla Julie Zendulková s tím, že jméno Viktor dostal podle 

starosty Litovle, jediného města na území MAS.  

Hlavní sběr podkladů potrvá do konce května. Případní 

zájemci o spolupráci mohou kontaktovat kancelář MAS 

nebo přímo autorku na e-mailu 

marie.sulakova@seznam.cz. Jejich jména se pak objeví 

v seznamu kolektivu autorů a spolupracovníků. „Věřím a 

těším se, že prvouka bude bavit nejen děti, ale i dospělé, 

ke kterým se dostane,“ uzavřela Julie Zendulková. 
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