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TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. 3. 2020 
 
Vydání prvouky pro děti v MAS Moravské cesty se zdrželo. V květnu už ale bude!    
 
Na přelomu dubna a května bude konečně na světě Zábavná prvouka pro děti z území MAS Moravská 
cesta. Termín potvrdilo grafické studio s tím, že ohrozit by ho mohla jedině další komplikace, jíž by 
zapříčinila epidemie koronaviru. Pro školy na Litovelsku vydání publikace připravuje Místní akční 
skupina (MAS) Moravská cesta.  
 
V prvoukách si děti počtou zejména o historických zajímavostech svých vesnic, najdou v nich ale také 
příběhy míst, pověsti a perličky z kronik. Autorkou textů je Marie Šuláková, ilustrace jsou dílem Dagmar 
Klimešové. Obě ženy už na podobné knížce pro školy spolupracovaly, když před několika lety daly 
dohromady prvouku pro území MAS Poodří.  „Kapitoly o jednotlivých obcích vysvětlují například název 
vesnice, zabývají se krátce historií, zajímavostmi o tom, jak lidé žili, památkami, pomístními názvy, také 
osobnostmi nebo studánkami. Texty doplňuje výtvarnice leckdy vtipnými obrázky, na kterých dominuje 
maskot knížky Kohout Viktor,“ uvedla Marie Šuláková. Sběru podkladů se věnovala už v minulém roce, a 
jak přiznává, neobešla by se při tom bez pomoci starostů, učitelů a dětí. V mnoha případech se přidali i 
nadšenci pro místní historii v jednotlivých obcích. Mezi nejdůležitější spolupracovníky považuje historika 
Ján Kadlece, rozhlasového reportéra a publicistu Miroslava Kobzu, Viléma Švece z Olomouce či Jiřího 
Ženožičku z Bouzova. Knížka bude mít něco málo přes 100 stran. Na území MAS je celkem 22 obcí, ovšem i 
s místními částmi je jich celkem 62. „Nezapomínáme ani na osady, kterých je také dost,“ dodala autorka.  
 
Vydání publikace se chystá na přelom dubna a května. „Mrzí nás, že nás okolnosti přiměly už dvakrát 
termín vydání posunout. O to více se ale na prvouku těšíme,“ řekla předsedkyně MAS Julie Zendulková 
s tím, že jakmile se v zemi zklidní situace s epidemií koronaviru, naplánuje kancelář akci pro děti, při níž 
dojde i na slavnostní křest. „O podrobnostech budeme včas informovat,“ dodala Julie Zendulková.  

Kontakt pro další informace: 

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

MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo 
zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, 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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