
Zápis ze 7. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

7. 4. 2020, on-line komunikace

Přítomní 
členové: 

Marcela Krupicová, Mgr. Eva Kulková, Tomáš Pleva, Mgr. 
Pavlína Poláčková, Mgr. Veronika Ptáčková, PhDr. Sylva 
Tesařová

Omluvení 
členové:

-

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

23. 6. 2020, 15:30 kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání nového člena

2.  Mezigenerační kvíz on-line

3.  Floristika v DPS

4. Vaříme napříč generacemi MÁK

5. Kulturní tipy on-line

6. Perličkové ozdoby firmy Rautis

7. Novoměstský výletník

8. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Vzhledem k nouzovému režimu vyhlášeného Vládou ČR byla avizovaná schůzka
vedena  skrze  on-line  komunikaci.  Garantka  skupiny  představila  nového  člena  pana
Tomáše Plevu, studenta historie se zálibou v IT technologiích, čímž bude jistě přínosným
členem skupiny Volná. 

2. Dubnový  mezigenerační  kvíz  se  není  možné  uskutečnit  v kulturním domě,  proto
bude  uveřejněn  on-line.  Nepůjde  o  kvíz  o  ceny.  Otázky  připraví  E.  Kulková  a  V.
Ptáčková.  T.  Pleva  vytvoří  on-line  formu,  aby  byla  dostupná  pro  co  nejširší  počet
zájemců. Pokud se aktivita osvědčí, převedeme do této on-line formy i předchozí kvízy.  

3. Byl dokončen návrh projektu Floristika v DPS. Viz příloha č. 1.
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4. Skupina  diskutovala  nad  tématem  dalšího  Mezigeneračního  vaření  napříč
generacemi. Plodinou typickou pro náš kraj byl zvolen Mák. Členi souhlasí k připojení
této  akce  ke  Dni  válečných  veteránů  (11.11.),  kteří  mají  makový  květ  jako  symbol.
Například  v Anglii  je  tento den připomínám jako tzv.  Den vzpomínek  vždy nejbližší
neděli k tomuto datu, proto byl termín této akce zvolen na 8. 11. 2020 od 14 do 18 hodin.
Nad  detailnějším  programem  se  bude  skupina  zamýšlet.  Již  nyní  je,  ale  domluvena
spolupráce s DDM a pěstitelem máku Agro Zvole. 

5. Vzhledem k nouzové situaci se skupina zamýšlela, jak zlepšit stávající podmínky pro
rozdělené generace rodin, případně jak obohatit volný čas v domácí karanténě. Prozatím
byl na webu města:  https://radnice.nmnm.cz/kultura-on-line/ zřízen aktivní odkaz, kam
může kdokoliv přidávat různé kulturní tipy on-line. 

Tomáš  Pleva  přišel  s nápadem využít  vysloužilé  elektronické  kiosky,  kam by  rodiny
mohly zasílat pozdravy seniorům. Tento nápad se ostatním členům líbí, budeme tedy na
něm dále pracovat.

6. Skupina by ráda představila tento rok opět nějakou tradiční aktivitu, která by oživila
vzpomínky starší a naučila mladou generaci. Vzhledem k tomu, že je letos na Vysočině
Rok  skla,  přijde  skupině  jako  vhodná  aktivita  tzv.  Perličkové  ozdoby  firmy  Rautis
z Poniklé  v Podkrkonoší.  V nabídce  mají  školní  sety  (hvězdy),  skupině  ale  přijde
vhodnější  domluvit  např.  postavičku  čerta  a  realizovat  výrobu  pro  širokou  veřejnost
v rámci Mikulášských čertohrátek nebo pro školní skupiny. Cena jednoho čerta je zatím
stanovena  na  70  Kč  (běžná  cena  je  130  Kč).  Sylva  Tesařová  osloví  paní  Inku
Karbusickou, která pracovala ve firmě Rautis a třeba by se s její  pomocí dala aktivita
realizovat ještě výhodněji. 

7. Skupina vytvoří v následujících týdnech formulář tzv. Novoměstského výletníku, kam
budou moci rodiny zapisovat dle kolonek a vyhrazených počtů znaků své výlet v rámci
Novoměstska. Budeme sumarizovat tato data do podzimních měsíců. Poté by podklady
prošly korekturou a grafik by nachystal tyto výlety jako knihu. Bude možné ji potom dát
k dispozici on-line, případně ji vydat. 

8. Termín dalšího setkání je stanoven na úterý 23. června 2020 v 15:30 v kanceláři MAP
(Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).
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