
Zápis ze 14. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

9. 9. 2021, 15:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Přítomní 
členové: 

Marcela Krupicová, Mgr. Eva Kulková, Mgr. Pavlína 
Poláčková,  PhDr. Sylva Tesařová

Omluvení 
členové:

Mgr. Veronika Augustýnová, Bc. Tomáš Pleva

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

4. 11. 2021, 15:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Rekapitulace proběhlých akcí 

2. Festival Malý svět

3. Workshop Rautis

4. Naplánované akce

5. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Garant skupiny přivítal přítomné členy. 
Proběhla rekapitulace uskutečněných akcí. Členové se shodli, že akce Bylinky kolem by se
dala  příští  rok  zopakovat,  kladné  reakce  byly  zejména  na  bylinkovou  přednášku,  ale  i
celkový pohodový průběh akce. 
Již měsíc je možné si na  pěti místech Nového Města zapůjčit  Retrohry. Zatím je zájem
pozvolný, akce se bude více propagovat ve školách. 

2. Retrohry a gerontooblek budou prezentovány v sobotu 23. října v rámci rodinného festivalu
Malý svět, který se uskuteční v kulturním domě. Skupina Volná připraví za tímto účelem
také výrobu hry s názvem Exploze, kterou si budou moci zájemci nejen zahrát, ale rovnou
vyrobit a odnést domů. Více v přílo  ze     Exploze  .
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3. Ve středu 29. září ve 14 hodin se uskuteční v Klubovně č. 2 v Kulturním domě několikrát
odložený workshop pro učitele  od firmy Rautis.  Povede jej  lektorka Zuzana Tomášová.
Členové  skupiny  se  díky  několikaterému  odkládání  této  aktivity  rozhodli,  že  by  rádi
navýšili rozpočet aktivity, aby se jí mohlo zúčastnit více tříd v ročníku.

4. Členové se po dohodě s kulturním domem dohodli na termínech Mezigeneračních kvízů.
První bude na téma VČELAŘSTVÍ a uskuteční se v neděli 24. října ve 14 hodin, druhý na
téma SKLÁŘSTVÍ proběhne v neděli 19. 12. v 10 hodin. 
Již se pracuje na přípravách akce Mezigenerační vaření na téma MÁK. Došlo zde k úpravě
rozpočtu a rozpočet akce je třeba navýšit o 11 tis. Kč. Viz. příloha. 

5. Termín dalšího, 14. setkání je stanoven na čtvrtek 4. listopadu 2021 v kanceláři MAP. 

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


