
Zápis ze 10. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

10. 11. 2020, ON-LINE - mailová 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: 

2. 3. 2021, 15:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Mezigenerační vaření 

2. Tradiční řemeslo - Skleněné perly Rautis

3. Mezigenerační kvíz 

4. Nové projekty

Průběh jednání:

1. Skupina  se  rozhodla  podzimní  Mezigenerační  vaření  napříč  generacemi  na  téma
MÁK, které se mělo uskutečnit v kulturním domě v neděli 8. 11. 2020 od 14 do 18 hodin
přesunout přesně o rok na 7. 11. 2021.  Program zůstává stejný. 

Skupina navrhla, že by v letních měsících realizovala jiné vaření na téma MRKEV.

2. Tradiční aktivita pro školy, výroba perličkových ozdob od firmy Rautis z Poniklé
v Podkrkonoší bude uskutečněna před Velikonocemi.  V lednu by proběhla poptávka na
školách a začátkem března ukázkový workshop pro učitele od Inky Karbusické. Poté by
byly školám zakoupeny sety na výrobu perlového zajíce. Firma v prosinci byla zařazena
do seznamu kulturního  nehmotného  dědictví  lidstva  UNESCO.  Cena  jednoho setu  je
1990 Kč, což odpovídá 50 ks. 

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

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



3. Skupina  by  ráda  formou  webhostingu  vytvořila  prostor,  kde  budou  sdíleny  již
vytvořené i budoucím Mezigenerační kvízy a platforma se bude moci používat na vzkazy,
kam mohou lidé  nahrávat  vzkazy svým příbuzným,  které  nemohou navštívit.  Termín
realizace bude únor 2021. 

4. Jako nové projekty byly navrženy tzv. Novoměstská krafárna, kam bychom jednou
za čas pozvali na besedu úspěšného Novoměšťáka, rodáka i zde v určitém čase žijícího.
Např. Lukáš Tomek, ilustrátor, jeden z dua Tomski a Polanski, barista Adam Neubauer,
vzpomínkovou  besedu  na  mladou  nadějnou  scénografku  Národního  divadla  Ivu
Němcovou a mnohé jiné.  

Procházky s architektem -  jednalo by se o tematické procházky s architektem na určité
téma (které  by  určil  nějaký  městaznalý  architekt:))  -  možná témata:  Prvorepublikové
stavby, Městské vily, Veřejné budovy, Veřejný prostor, Nová zástavba (Brožkův kopec),
Městská  zeleň  apod.  Podrobnější  představu  zatím  nemám(e).  Inspirovala  nás  Praha
neznámá. 

Masopust 2022-průběh aktivity bude upřesněn v příštím zápise

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

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


