
Zápis z 6. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 4. 2. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM).

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

Marcela Krupicová – člen PS

Ing. Soňa Ošmerová – host

Ing Mgr. Hana Janů –  host

Omluvení členové: PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Ing. Martin Ťupa – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

7. 4. 2020, 15:30 kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

2. Diskuze nad spoluprací a náplní programu v DPS NMnM

3. Akce Pamatuj 2020

4. Mezigenerační kvíz – nákup cen

5. Workshop s MgA.Patrikem Vlčkem

6. Změna člena skupiny

7. Termín dalšího setkání

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



Průběh jednání:

1. Přivitání

Garant Eva Kulková přivítala společně s Marcelou Krupicovou Ing. Soňu Ošmerovou a Ing Mgr.

Hana Janů, které přišly domluvit dvě konkrétní formy spolupráce.

2. Diskuze nad spoluprací a náplní programu v DPS NMnM

Paní  ředitelka  Janů vidí  ve  spolupráci  s naší  skupinou velký potenciál  a  ráda  by touto  formou

propojila klienty DPS. Po různorodých úvahách, která věková skupina by byla nejvhodnější a i po

předchozích diskuzích a zkušenostech členů skupiny Volná byly zvoleny dva projekty,  které by

připadaly v úvahu. První z nich je víceméně finančně nenáročný projekt Tančení na židlích. Tančení

již v DPS probíhá, ale šlo by o propojení klientů s dětmi z MŠ, tak aby společně tančili, případně by

děti doprovázely seniory při tanci. Akce se bude ještě podrobněji zpracovávat a bude se uvažovat

nad  pomůckami,  které  jsou  k tančení  třeba  (šátky,  balony…).  Pomůcky  a  projekt  rozpracuje

Veronika Ptáčková.

Druhá aktivita je zaměřena na žáky prvního stupně, kteří by se společně s klienty DPS zabývali

floristikou. Kurz by probíhal každý měsíc, tak dlouho podle zájmu oslovených tříd v rámci projektu

MAP. Lektorka,  pravděpodobně místní  floristka paní  Vášová,  by připravila  vždy téma na daný

měsíc nebo období. Klienti DPS by již dříve v rámci kurzu keramiky vytvořili potřebné nádobky,

do kterých se vazba bude tvořit. Děti pak mohou případně nasbírat určité přírodniny, listy, plody,

které v rámci daného tvoření upotřebí. Každý z účastníků si vyrobí svoje aranžmá, které si odnese.

Přínosem pro účastníky bude spolupráci a propojení generací, vzájemná pomoc, případná inspirace

a radost ze společného tvoření. Detaily ještě rozpracuje paní Marcela Krupicová.

3. Akce Pamatuj 2020

Paní Ošmerová přednesla plán akce Pamatuj, který se v NMnM koná 8. 3. již několik let. Letos

v rámci  novoměstského  Roku  osvobození  by  chtěli  akci  obohatit  o  divadelní  dvojpředstavení

Dismanova  rozhlasového  dětského  souboru  s názvem …a bolelo  nebe,  které  by  se  uskutečnilo

v pátek 20. 3. ve 13 a v 18 hodin v Podpalubí ZUŠ. 
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Náklady na divadelní představení by byly do 20 tisíc Kč. 

O představení: Obrazy ze života dětí internovaných za druhé světové války v Terezíně. Dismanův

rozhlasový dětský soubor vás zavede za zdi terezínského ghetta v době druhé světové války. Koláž z

deníků, básní, článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně, dopisů a zápisků do památníčků

skládá  obrazy  ze  života  dětí  internovaných  v  terezínském  ghettu.  Scénář  vznikl  na  základě

autentických textů dětí v Terezíně, byl inspirován knihami Dagmar Hilarové Nemám žádné jméno,

Marie Rút Křížkové, Kurta Jiřího Kotouče, Zdeňka Ornesta Je mojí vlastí hradba ghett?, Chavy

Pressburger Deník mého bratra a básnickou sbírkou Hanuše Hachenburga. Hned vedle bílá barva

mráčků.

4. Mezigenerační kvíz – nákup cen

Do června se ještě uskuteční dva mezigenerační tematické kvízy, na kterých se přípravou podílí Eva

Kulková a Veronika Ptáčková. Bylo stanoveno datum tzv. aprílového kvízu na 26. dubna 2020 v 15

hodin. Nákup cen zajistí Sylva Tesařová. V plánu jsou další čtyři kvízy v příštím školním roce.

S pronájmem KD a nákupem cen by bylo třeba z rozpočtu celkově vyčlenit sumu 45 200 Kč.

5. Workshop s MgA.Patrikem Vlčkem

MgA.  Patrik  Vlček,  autor  novoměstského  &quot;rostoucího&quot;  betlému,  nabídl  možnost

workshopů  pro  školní  skupiny,  případně  zájemce  z  řad  veřejnosti.  Workshop by se  uskutečnil

s pomocí  zaměstnanců  Horácké  galerie,  kde  je  nyní  betlém  uskladněn.  Rozsah  projektu  bude

v budoucnu konkrétněji  rozpracován, ale cílem je zapojení  obyvatel  do realizace betlému ať již

jednoduchým opracováním nebo systematickou prací na menších prvcích. MgA.Vlček požaduje za

den honorář 10 tis. Kč., pokud by se měly zapojit školy, bylo by dobré, aby tu setrval alespoň týden,

případně do soboty, aby workshop mohlo využít co nejvíc cílových skupin.

6. Změna člena skupiny

Z důvodu pracovní vytíženosti bude nahrazen Ing. Martin Ťupa novým členem. Předpokládáme, že

na příští setkání již bude osloven nový člen.
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7. Termín dalšího setkání

Termín  dalšího  setkání  je  stanoven  na  7.  dubna  2020  v  15:30  v  kanceláři  MAP  (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 17. 2. 2020

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