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TISKOVÁ ZPRÁVA – 15. 5. 2020
Zábavná prvouka pro malé a velké je na světě! Pokřtili jsme ji v parku a v rouškách
Zábavná prvouka pro malé a velké z regionu MAS Moravská cesta je konečně na světě. Ve čtvrtek 14.
května došlo v olomouckých Čechových sadech i na symbolický křest. Nyní knížka poputuje do škol, kde
se z ní děti mohou učit o zajímavostech ve 22 obcích západní části Olomouckého kraje. Ilustrovanou
prvouku vydala Místní akční skupina (MAS) Moravská cesta v rámci Místního akčního plánu vzdělávání
pro ORP Litovel II.
„Prvouku jsme pokřtili jen s autorkou, kolegyněmi z kanceláře i našimi dětmi a to pěkně regionálně litovelským pivem a moštem z Mezic. Málem teda i deštěm,“ směje se předsedkyně MAS Julie Zendulková.
Původně měl být křest spojený s pěknou akcí pro děti i dospěláky, kterou však opatření "doby rouškové"
překazila. „Nepřekazila nám ale radost z knížky, která je moc krásná. A to i díky grafické práci Kristýny
Frankové a obrázkům Dagmar Klimešové. Oběma patří velké poděkování,“ dodala.
Autorka publikace Marie Šuláková zavzpomínala i na další spoluautory, kteří jí pomohli se sběrem
podkladů a jejichž jména uvedla do tiráže. „Byli jimi starostové, učitelé s žáky, někde obyčejní lidé se
zájmem o místopis, k informacím mi pomohly i kroniky, knihy o obcích, perličky a zajímavosti mi často
poskytly rozhlasové pořady kolegů Miroslava Kobzy a Jána Kadlece,“ uvedla publicistka.
Publikace má sloužit zejména školám v regionu k lepšímu povědomí o důležitých událostech. Kapitoly o
jednotlivých obcích se dělí na několik odstavců. Vysvětlují vždy název vesnice, zabývají se krátce historií,
zajímavostmi o tom, jak lidé žili, památkami, pomístními názvy, také osobnostmi nebo studánkami. Texty
doplňují vtipné obrázky i komiksy, na kterých dominuje maskot Kohout Viktor, který se, ne náhodou,
jmenuje stejně jako litovelský starosta. V některých kapitolách si autoři vyšetřili místo i pro regionální
výrobce. V Litovli tak hastrman prosí hrnčířku Milušku Hrachovinovou o nové hrníčky, v Měrotíně šperkař
Jiří Tomanec oznamuje, že na tomhle světě jsou krásné jen ženy nebo ptáci. V kapitole o Července se děti
dočtou například o výtečné zmrzlině z farmy Doubravský dvůr.
„Víme, že prvouka je ve skutečnosti vyučovací předmět, ve kterém se děti seznamují s prvotními poznatky o
okolním světě. A že školní prvouka musí obsáhnout daleko víc, než jen kapitolu o místě, kde žijeme. Aby pro
učitele a děti nebylo těžké zajímavosti o svých obcích dohledat, rozhodli jsme se jim pomoci a vytvořili tuto
publikaci,“ zdůvodnila Julie Zendulková. „Věříme, že si zábavnou prvoukou budou rádi listovat malí, ale i
velcí,“ dodala.
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MAS Moravská cesta, z.s. pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo zemědělcům. Na
jejím území je největší město Litovel, nejmenší je vesnička Strukov. Některé obce mají ještě místní části.
Bouzov jich má dokonce 13, Litovel 11, Bílá Lhota sedm a Luká šest.

Pod foto:
Křest prvouky moštem z Mezic a pivem z Litovle se uskutečnil ve čtvrtek 14. května v Čechových sadech
v Olomouci.
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