
Zápis z 13. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 22. 6. 2021, Arboretum (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, 
592 31 NMnM).

Přítomní členové: Mgr. Eva Kulková – odborný garant II. úrovně

PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Mgr. Veronika Augustýnová – člen PS

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Bc. Tomáš Pleva – člen PS

Omluvení členové: Marcela Krupicová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

9. 9. 2021, 15:30 kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

2. Retrohry

3. Mezigenerační vaření

4. Termín dalšího setkání

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

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



Průběh jednání:

1. Přivítání

Garantka  skupiny  přivítal  přítomné.  Celé  jednání  se  vedlo  v duchu  upřesnění  aktivit  minulého
setkání a detailnějšího přehledu aktivit. 

2. Retrohry

Vzhledem  k tomu  že  finanční  skupinou  byl  vrácen  projekt  retroher  k přepracování,  shodla  se
skupina a zjednodušila celý průběh, tak aby byly udržitelné i například do dalších let, případně je
zde možnost aktivitu například v příštím roce dále rozvíjet. Sylva Tesařová upravila a zjdnodušila
pravidla retroher, aby byla co nejsrozumitelnější. Více informací najdete v příloze č. 1 s názvem
Retrohry přepracované.

3. Mezigenerační vaření

Skupina také detailněji  rozebrala celkový průběh akce v rámci Mezigeneračního vaření na téma
BYLINKY. Termín akce je stanoven na neděli 29. srpna 2021 v arboretu. Z pochopitelných důvodů
se tentokrát  nebude degustovat  donesené  pokrmy,  ale  s pomocí  bylin  se  budou vyrábět  mýdla.
Bylinky bude možné ochutnat formou nabídky místních kaváren, které čerstvé i sušené bylinky,
bylinkové sirupy a jedlé květy zahrnou do prodávaného sortimentu. Akce má za úkol nenásilnou
formou vzdělávat pomocí kvízů a her připravené Marcelou Krupicovou. Odpolední program ale
bude laděn pro všechny generace.. Bližší informace v příloze č. 2.

4. Termín dalšího setkání

Termín  dalšího  setkání  je  stanoven  na  9.  září 2021  v  15:30  v  kanceláři  MAP  (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 28. 6. 2021

Vypracovala: Mgr. Eva Kulková, odborný garant II. úrovně

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

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


