
Zápis ze 11. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

21. 4. 2021, Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM

Přítomní 
členové: 

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

Omluvení 
členové:

Marcela Krupicová

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

22. 6. 2021, 15:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Tradiční řemeslo - Skleněné perly Rautis

2. Kiosek se vzkazy

3. Letní retrohry

4. Mezigenerační vaření 

Průběh jednání:

1. Garantka přivítala všechny přítomné. Po opakovaném přesunutí tradiční aktivity pro
školy,  výroby  perličkových  ozdob  od  firmy  Rautis  z Poniklé  v Podkrkonoší,  bylo
rozhodnuto, že se akce uskuteční již od září. MAP osloví školy, zda mají zájem a zda je
možné uskutečnit  přípravný seminář v přípravném týdnu na konci srpna. Termín bude
prostřednictví  garantky  prodiskutován  i  s paní  Inkou  Karbusickou.  Rozpočet  zůstává
stejný, pouze se vrátí tematika vánočních ozdob. 

2. Tomáš Pleva připraví webový prostor pro vzkazy, MAP dodá fotografie, aby bylo
možné udělat grafiku. Dále garantka osloví paní Janů z DPS, zda je možné v průběhu
května  instalovat  do  společenských  prostor  nebo  na  chodbu  DPS  kiosek.  V průběhu
května by probíhal zkušební režim, od června by bylo možné zasílat vzkazy. 
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3. Skupina se shodla na realizaci  akce zaměřené na retrohry.  Probíhala  by ve třech
úrovních. První by byla zaměřena na veřejné akce, kde by bylo možné si např. gumu na
skákání, křídy, kuličky  a jiné zapůjčit a vyzkoušet během několik hodin, např. v rámci
Dne dětí, Vázafestu, Nova Civitas. Druhá úrověň je samoobslužná, na vybraných místech
(K Club, kiosek u Koupaliště, IC, Sun Café ve Vysočina Areně, v Městských lázních).
Kdokoliv by si mohl přijít vypůjčit nějakou retrohru, potom když ji vrátí by si odnesl i
menší retro hru s sebou. Ve třetí úrovni by probíhala motivační soutěž přes sociální sítě.
Kdokoliv by poslal fotografii zachycenou během retrohry bude zařazen do slosování o
velkou sadu retroher, jednotlivé retrohry a knihy Retrohraní. Termín realizace by byl od
1.6. do konce září. Více informací v příloze č. 1.

4. Mezigenerační vaření na téma MRKEV, bylo vzhledem k pandemickým okolnostem
a rekonstrukce KD upraveno do podoby venkovní akce na téma Očistné bylinky. Termín
akce je stanoven na neděli 29. srpna 2021 v arboretu.  Během programu by se návštěvníci
akce  seznámili  s několika  druhy  bylinek,  které  je  možné  používat  v gastronomii  i
v kosmetice.  S bylinkami  by  se  vyráběla  mýdla,  případně  svíčky,  podávaly  by  se
limonády, proběhla by bylinková poznávačka a ochutnávka. Bližší informace v příloze č.
2.

5. Termín 12. setkání je stanoven na úterý 22. června 2021 v kanceláři MAP. 
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