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Vaříme napříč generacemi MÁK

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

Mezigenerační  vaření  na  téma  mák  je  jednorázovou  záležitostí,  která  by  velmi  volně
navázala na lednové mezigenerační vaření na téma brambora. Šlo by o odpolední program
v prostorách kulturního domu, kam by mohli přijít lidé napříč věkovým spektrem. Pro různé
cílové skupiny by byla připravena aktivita, takže každý si přijde na své a zároveň se může
přidat  k  aktivitě  jiné.  Navíc  ochutnat  netradiční  i  tradiční  recepty.  Nově  by  s  výzdobou
pomohli i uživatelé Novoměstských sociálních služeb.

● KDO ZODPOVÍDÁ - zodpovídá Eva Kulková, Veronika Ptáčková, Marcela Krupicová, 
Sylva Tesařová
● TERMÍN REALIZACE – neděle 7. 11. 2021
● FINANČNÍ VYČÍSLENÍ, CENA JEDNÉ AKTIVITY

Divadelní představení Maková panenka………………………………………………….20 000,-
Gastrozážitek ……………………………………………………………………………….15 000,-
Workshop DDM……………………………………………………………………………...2 000,-
Tisk fotografií k výstavě……………………………………………………………………..2 000,-
Výzdoba NSS……………………………………………………………………………….1 000,-
Pronájem sálu…………………..………………………………………………………………..0,-
CELKEM…………………………………………………………………………….……..39 000,-

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

Během odpoledne by proběhla výstava fotografií z řad veřejnosti na téma mák v přísálí KD.
Již byla uveřejněna výzva v Novoměstsku (9/21), dále proběhne workshop DDM. Divadlo
Slunečnice z Brna zahraje hodinové představení o Makové panence ve velkém sálu. Pro
dospělou veřejnost bude připravena přednáška o historii a pěstování máku Pavla Šandery z
AGRO  Zvole  v  gobelínovém  salonku.  Gastrozážitek  přiveze  šéfkuchař  Martin  Štangl  z
pražské ambiente restaurace ESKA a dvakrát jej bude během odpoledne prezentovat v K
Clubu. Prostor přísálí dostanou i výrobci produktů z máku jako je např. Oleje z Petrávče,
kteří  vyrábí  olej  z bílého máku.  Samozřejmě nebude chybět  ani prezentace donesených
receptů z  řad veřejnosti,  návštěvníci  budou moci  ochutnat  i  si  odnést  recept.  Přihlášení
účastníci dostanou drobný dárek za účast. 
Tím, že akce vychází na 7.11., a o den později se v Anglii slaví den válečných veteránů a
mají mák jako symbol, rozhodli jsme se spolupracovat i s novoměstským gymnáziem, které
by zapůjčilo panelovou výstavu s touto tematikou. 
● CÍLOVÁ SKUPINA – kterých ročníků, popř. žáků se daná aktivita týká (MŠ, ZŠ – 1.
či 2. stupeň, ZUŠ)
Aktivita je určena široké veřejnosti z Novoměstska


