
Zápis z 8. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

23. 6. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM

Přítomní 
členové: 

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

Omluvení 
členové:

Mgr. Pavlína Poláčková

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, představení nového člena

2. Host Inka Karbusická - perly Rautis

3. Novoměstský výletník – diskuze, host Olga Königová - Koruna Vysočiny

4. Mezigenerační vaření  - MÁK

5. Mezigenerační kvíz - pokračování

6. Diskuze, nové nápady

Průběh jednání:

1. Garantka  skupiny Volná  zahájila  schůzku a  přivítala  nového člena  skupiny pana
Tomáš Plevu.

2. V návaznosti  na  předchozí  diskuze,  by skupina chtěla  jako další  tradiční  aktivitu
(podobně jako modrotisk) více zpropagovat perličkové ozdoby, vyráběné firmou Rautis
v Poniklé  v Podkrkonoší.  Skupině se to  zdá  jako skvělá  mezigenerační  aktivita,  která
pomůže  prohloubit  mezigenerační  vztahy,  polytechnickou  dovednost  a  manuální
zručnost. Jako host tedy přijala pozvání na setkání paní Inka Karbusická, která pracovala
ve firmě Rautis a dodnes má s firmou úzký vztah. Jejím prostřednictví jde vyjednat lepší
cenu  a  je  možné  využít  z   její  strany  lektorskou  činnost.  Bližší  informace  najdete
v příloze č. 1. 
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3. Novoměstský  výletník  je  v plném  proudu,  členové  se  sami  rozhodli  podpořit
výletník  svými  příspěvky.  Na  schůzku  přišla  kvůli  výletníku  i  paní  Olga  Königová
z Koruny Vysočiny, které se nápad líbil  a ráda by jej  propojila i s jinými podobnými
projekty. Přislíbila pomoc s marketingem. MAP nebude řešit tištěný výstup projektu, data
budou předána IC NMnM, potažmo Koruně Vysočiny, které materiál zpracují. 

4. Skupina prodiskutovala podzimní Mezigenerační vaření napříč generacemi na téma
MÁK. V kulturním domě byl rezervován termín neděle 8. 11. 2020 od 14 do 18 hodin.
Vzhledem k tomu, že je nyní období kvetoucích máků, byla přes FB vytvořena výzva,
aby  lidé  fotili  maková  pole.  Fotky  budou  využity  při  akci  jako  dekorace,  případně
výstava. Bližší informace viz. příloha č. 2. 

5. Skupina  se  shodla,  že  i  v následujícím  školním  roce  by  probíhal  Mezigenerační
tematický  kvíz.  Proběhla  diskuze  jak  tento  kvíz  zlepšit.  Tématy  budou řemesla,  tedy
hrnčířství, sklářství, včelařství, hospodářství. 

Tomáš Pleva zkusí vymyslet systém, aby dřívější kvízy fungovaly školám přes aplikaci a
eliminovala se možnost kopírování. 

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