
Zápis z 5. Setkání skupiny Volná dne 12. 11. 2019

Příloha č. 1: Vaříme napříč generacemi

• POPIS AKTIVITY – Jde o dlouhodobou aktivitu, pořádanou cca 2x ročně v jarním a

podzimním  období.  Na  předem  stanovené  téma  (např.  chleba,  bábovka,  sýr,

marmeláda, krém…) proběhne celé odpoledne s různými aktivitami. Akce bude vždy

zaštítěna odborníkem z dané oblasti. 

V rámci prvního vaření s tématem BRAMBORA to budou pan Roman Kotlář a slečna

Bára Sokolíčková,  majitelé  novoměstského Kávaření.  V rámci  odpoledne proběhne

ochutnávka přinesených produktů od obyvatel, pokud se sejde dostatek ukázek jídel na

dané téma, zvažujeme možnost hlasování např. o nejchutnější produkt. 

Proběhne také přednáška o dané surovině, tématu nebo gastronomii na Vysočině /např.

etnografka Jana Beránková/, workshop /dělání kvásku/ a příp. Další doplňující aktivity

(tvořivá dílnička…). Vše bude motivováno hlavním tématem.

• KDO ZODPOVÍDÁ - Eva Kulková, Veronika Ptáčková, Sylva Tesařová

• TERMÍN REALIZACE – 26. ledna 2020 od 14 do 18 hodin

• PROGRAM:

14:00 – 17:00 Prezentace a ochutnávka přihlášených receptů, přísálí

14:00 – 18:00 bramborové dílničky DDM, přísálí

14:00 workshop Kávaření, gobelín

15:00 přednáška Jany Beránkové, Kclub/gobelín

16:00 Loutky bez hranic: Bramborové království Kclub

17:00 workshop Kávaření, gobelín

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 
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• FINANČNÍ VYČÍSLENÍ, CENA AKTIVITY

Pronájem KD………………………………………………………………….0 Kč

Honorář pro Romana Kotláře a Barboru Sokolíčkovou z Kávaření…………..7000 Kč

Dohoda o provedení práce Jana Beránková…………………………………...1170 Kč

Divadlo Loutky bez hranic……………………………………………………..6600 Kč

Kreativní dílna po divadle .…………………………………………………….1500 Kč

Cena pro vítěze ochutnávkové soutěže…………………………………………1000 Kč

Papírové tácky a ubrousky……………………………………………………...1000 Kč

Kreativní dílna DDM…………………………………………………………….2000 Kč

Celkem………………………………….……………………………………….20 270 Kč

• CÍLE AKTIVITY, ČINNOST U DANÉ AKTIVITY - Aktivita je primárně zaměřena

jako volnočasová, jde o propojení rodin i jednotlivců, předávání zkušeností a zároveň

společnému  učení  se.  Brambora,  plodina,  kterou  máme  každý  ve  svém jídelníčku

alespoň jednou týdně, plodina, která roste v našich podmínkách a jaké jsou možnosti

jejího  využití,  to  vše nabízí  tematicky laděné mezigenerační  setkání.  Ochutnávkou

receptů místních občanů povede k diskuzi, zda se dělá tento recept v rodině také nebo

jinak. Přednáška PhDr. Jana Beránkové ukáže, jak se recepty z této plodiny vyvíjely

v průběhu  desetiletí  a  třeba  připomene  pozapomenuté  recepty.  Na  nové  trendy  se

zaměří  workshop  Romana  Kotláře  a  Barbory  Sokolíčkové  z Kávaření  na  patře.

Nejmenší  účastníci  mohou  v rámci  odpoledne  navštívit  bamborové  království,  kde

divadlo Loutky bez hranic předvede nejmenším, co se dá z loutek vyrobit a zahrát.

Celé  odpoledne proběhne dílnička  Domu dětí  a  mládeže,  kde  se  budou dekorovat

ekopytlíky na brambory či jiné plodiny bramborovými tiskátky.

• CÍLOVÁ SKUPINA – kterých ročníků, popř. žáků se daná aktivita týká (MŠ, ZŠ – 1.

či  2.  stupeň,  ZUŠ).  Cílovou  skupinou  jsou  všechny  generace,  ideálně  školní  děti

a mládež a senioři.
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