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RETROHRY

● POPIS AKTIVITY – garant skupiny uvede popis/obhajobu aktivity a zda-li se jedná o
dlouhodobou aktivitu (návaznou) či jednorázovou.

Projekt RETROHER by probíhal 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  úroveň  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. června do 30. září 2021.

● KDO ZODPOVÍDÁ - zodpovídá Eva Kulková, Veronika Ptáčková, Sylva Tesařová
● TERMÍN REALIZACE – 1. června – 30 září 2021
● FINANČNÍ VYČÍSLENÍ, CENA JEDNÉ AKTIVITY

Materiál na výrobu retroher pro stanoviště /guma, kuličky, křídy, švihadla…………  12 000,-
Materiál pro malé balíčky /kuličky, provázek na přebírání, kostky…/………………....26 000,-
Barevné razítko MAP na označení pytlíčku ………………………………………………1 200,-
Ceny do soutěže……………………………………………………………………………..7 000,-
Papíry a tisk návodu.………………………………………………………………………. .2 000,-
CELKEM…………………………………………………………………………….………48 200,-

● CÍLE AKTIVITY, ČINNOST U DANÉ AKTIVITY -  např. Co budou žáci při dané
aktivitě dělat/tvořit

Děti, mládež, ale případně i dospělí by si na 5 vytipovaných místech po Novém Městě mohli 
vypůjčit pomůcky a návod ke hraní retroher jako jsou např. kuličky, skákací guma, školka 
s obručí a míčem, křídy na skákaní panáka, céčka na čáru, drápky a jiné. Až by hru zase 
vrátili dostali by i malou retrohru v látkovém pytlíčku s návodem jako rodina. Těchto pytlíčků 
bychom jako skupina přichystaly 1400 ks. 
Pokud by se konaly veřejné městské akce, ve vyhrazených hodinách by jim skupina Volná 
tyto hry zprostředkovala na určitém místě také. 
Jako úvodní nebo prázdninová aktivita během jednoho víkendu by byla připravena městská 
stopovaná. 
Během celého období by probíhala Instagramová a FaceBookový soutěž, každý kdo se 
vyfotí u této aktivity a fotku zveřejní na profilu MAP, bude zařazen do slosování o knížky 
Retrohraní, Velkou sadu Retroher  a menší stylové retrohry od modernizátorky retroher Alice 
Kavkové, viz. https://www.4kavky.cz/produkty/retrohrani/

● CÍLOVÁ SKUPINA – kterých ročníků, popř. žáků se daná aktivita týká (MŠ, ZŠ – 1.
či 2. stupeň, ZUŠ)
Aktivita je určena široké veřejnosti z Novoměstska bez omezení věku

https://www.4kavky.cz/produkty/retrohrani/

