
Zápis z 3. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 28. 5. 2019, Kafé 133, Komenského náměstí 133,

NMnM

Přítomní členové: Mgr. Eva Kulková – odborný garant II. úrovně

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Omluvení členové: Ing. Martin Ťupa – člen PS

Marcela Krupicová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

10. 9. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

2. Sdílení dokumentů přes GoogleDisk – ujištění, zda vše funguje

3. Seznámení s dokumentem Priority a cíle, indikátory

4. Seznámení s proběhlou schůzkou finanční skupiny a jejími závěry

5. Diskuze nad rozpracovanými projekty

6. Diskuze nad novými náměty, různé

7. Termín dalšího setkání
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Průběh jednání:

1. Přivítání

• Garant  Eva  Kulková  přivítala  přítomné  členy  a  hosta  -  garantku  finanční  skupiny  Ing.

Martinu Skalníkovou.

2. Sdílení dokumentů přes GoogleDisk

• Všichni členové mají již funkční Google Disk, takže bude komunikace i připomínkování

jednodušší. Stejně tak se budeme přes Google kalendář zvát i na schůzky skupiny.

3. Seznámení s dokumentem Priority a cíle, indikátory

• Na  schůzce  bylo  také  odsouhlaseno,  že  všichni  členové  byli  seznámeni  s dokumentem

Priority a cíle, indikátory, který byl dříve sdílen.

4. Seznámení s proběhlou schůzkou finanční skupiny a jejími závěry

• Volná  skupina  byla  seznámena  se  zápisem  a  závěry  finanční  skupiny,  i  s novým

formulářem,  který  bude  třeba  vždy  ke  každému  projektu  vyplnit  kvůli  lepší  orientaci

a přehlednosti.

5. Diskuze nad rozpracovanými projekty

• Gerontooblek   –  aktivita  vhodná  k realizaci,  doporučeno  bylo  její  dotažení  do  konce.

Skupina se zamyslí  kam oblek umístit  po skončení  projektu,  zájem ze škol,  propracovat

detaily  s důrazem na  minimalizaci  nákladů  a  maximální  využitelnost.  Skupina  navrhuje

zakoupit 1-2 obleky, které by byly v majetku DPS a školy by si je u nich půjčovaly. Je třeba

zjistit,  zda  je  tato  varianta  schůdná a  jaké  by  byly  podmínky  zápůjčky,  jak  postupovat

v případě  poškození  atd.  Pavlína  Poláčková  zjišťovala  i  snížení  nákladů  zakoupených

obleků, ale jednalo by se pouze o 1000 Kč v případě nákupu více jak 5 ks.

• Modrotisk    – aktivita  schválena  jako vhodná k realizaci,  podpořena  částkou  50 000 Kč,

v žádném projektu nebude hrazena doprava, ta půjde na náklady zapojené školy. Částkou

bude  pokryto  plátno,  barvy,  exkurze,  sazenice  levandule.  Skupina  připraví  propagační
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materiál (formát A4, poutavě graficky zpracovaný), který by bylo vhodné implementovat

Tomášem Pohankou do škol ještě v červnu letošního školního roku. Na základě odezvy bude

nakoupen přes MAP materiál. Příloha č.1.

• Vaříme  mezi  generacemi   –  ačkoli  byla  tato  aktivita  zatím  pouze  ve  stádiu  ne  příliš

propracovaného nápadu, finanční skupinu zaujala a byla schválena s částkou 15 000 Kč. Je

nutné ujasnit, jakým způsobem ji realizovat a v jakých prostorách (KD – podmínky zjistí

Eva Kulková). Šlo by ideálně o jednodenní aktivitu zaměřenou na mezigenerační setkání

a strávení volného času s cílem něco dobrého si společně připravit a sníst. Akce by mohla

být zpestřena např. diskuzí s osobností věnující se vaření /vítěz soutěže MasterChef 2015

Roman  Kotlář  z místního  Kávaření  na  patře/,  zdravé  stravě  nebo  jiným  tematickým

programem např.  o lokálních receptech /etnografky Silvy Smutné/.  Z hlediska náročnosti

a nemožnosti  akci  uskutečnit  v kuchyních  škol,  byla  zvolena  ideálně  kuchyně  studená,

případně s minimálním využitím např. trouby. Výstupem projektu by mohly být i recepty,

které by se daly publikovat ve formě kalendáře /typ, dle počtu nashromážděných receptů/.

Akci by bylo možné realizovat na podzim 2019. Bližší informace budou upřesněny v příloze

č. 2 Jako alternativa, či pokračování aktivity se nabízí výroba ekologicky šetrné kosmetiky.

• Trafostanice k Roku Karla Němce   – Na základě korespondence byla skupinou schválena

dne 13. 5. 2019 podpora výmalby trafostanice u Městských lázní, kterou dala k dispozici

studentům ZUŠ firma E-ON. Trafostanice na ulici Hornické by byla výtvarně zpracována

studenty k Roku Karla Němce a na všech čtyřech obvodových zdech by tak byly zobrazeny

motivy tohoto novoměstského rodáka, malíře a grafika. Jde o projekt, který zdařile proběhl

již v několika městech. Jeho cílem je zkrášlení nepříliš estetické budovy a zároveň motivace

a zapojení dětí s výtvarným nadáním do dění v NMnM. Navíc jde o jedinečnou zkušenost

s malbou ve veřejném prostoru, v návaznosti na mural art a street art a společná práce se

současným umělcem. Projekt je detailněji rozepsán v příloze č. 3.
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6. Diskuze nad novými náměty, různé

Na schůzce byly členy otevřeny i nové nápady k diskuzi.

• Kvíz   – Veronika Ptáčková přednesla návrh na mezigenerační aktivitu tzv. Kvízů zaměřenou

především na mládež a straší generaci. Někteří členové skupiny pravidelně navštěvují místní

tzv. Chytré kvízy, pořádané v KD, ty jsou ovšem zaměřeny na dospělé účastníky. Aktivita

tak byla členy zvolena jako vhodná. V následujícím školním roce by se uskutečnily celkem

čtyři /cestovatelský, dušičkový, retro…/ Na tvorbě a realizaci kvízů by se podíleli  přímo

členové  skupiny,  bylo  by  třeba  však  finančně  podpořit  drobné  zdravé  občerstvení  pro

účastníky a výhry pro první tři týmy. Vzhledem k tomu, že výhrou by mohly být i knihy,

poprosíme skupiny čtenářské gramotnosti o vytvoření seznamu doporučených knih, které by

se daly případně zakoupit, další návrhem cen jsou např. Hry od firmy ALBI a jiné. Projekt

bude rozpracován v příloze č. 4.

• Projížďky se seniorem – Možné propojení klientů DPS se studenty, aktivními sportovci,

dobrovolníky atd. (odkaz). Projekt bude ještě prodiskutován a vytvořena detailní příloha.

• Deník Jana Štursy   – Eva Kulková, představila skupině 20ti stránkovou brožuru vydanou

Horáckou galerií v roce 2016 o životě a díle sochaře a novoměstského rodáka Jana Štursy,

jehož 140. výročí narození si v příštím roce připomeneme. Jde o edukační materiál pro II. st.

ZŠ,  dá se  ale  aplikovat  i  pro nižší  a  naopak vyšší  ročníky.  Kvůli  podpoře Ministerstva

kultury se materiál nemůže samostatně prodávat a je možné jej získat pouze při návštěvě

třídy v Horácké galerii, kde vstupné s brožurou činí 30 Kč za žáka. Publikace byla vydána

v nákladu 4 000 ks a bylo by skvělé, kdyby její existenci mohla Volná skupina podpořit

a dát  ve  známost  místním  školám,  případně  vyčlenit  prostředky  na  zaplacení  vstupného

komentované prohlídky a tak i zisku této brožury. Prohlédnou si ji je možné i online zde –

odkaz.  
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http://www.horackagalerie.cz/file.php?nid=8046&amp;oid=6501018
https://www.cyklospeciality.cz/kargo-kola/nakladni-kolo-christiania-taxi/?fbclid=IwAR0RszDZQldEJwPpQKa-2K0scRnl9LHATTAtQbKeEaBvA6by4OehMs_Q6Js


7. Termín dalšího setkání

Termín  dalšího  setkání  je  stanoven  na  10.  září  2019  v  15:30  v  kanceláři  MAP  (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 6.6. 2019

Vypracovala: Mgr. Eva Kulková, odborný garant II. úrovně
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