
Zápis ze 15. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

3. 11. 2021, 15:30 K Club, Tyršova 1001

Přítomní 
členové: 

Marcela Krupicová, Mgr. Eva Kulková, Mgr. Pavlína 
Poláčková,  PhDr. Sylva Tesařová, Mgr. Veronika 
Augustýnová, Bc. Tomáš Pleva

Omluvení 
členové:

-

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

18. 1. 2022, 15:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Rekapitulace proběhlých akcí 

2. Mezigenerační vaření MÁK

3. Mezigenerační kvíz Sklářský

4. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Garant skupiny přivítal přítomné členy.  proběhla rekapitulace uskutečněných akcí. 

29.  září  proběhl  v  KD  workshop  Rautis.  Zúčastněné  paní  učitelky  ohodnotily  tento
workshop velmi kladně, ocenily to, že sety obdrží do své třídy. 

23.  10.  2021  proběhl  festival  Malý  svět.  Členové  se  shodli,  že  akce  s  prezentací
Gerontoobleku, Retroher a výrobou společenské hry Exploze byla velmi vydařená. Přišlo
mnoho kladných referencí od účastníků festivalu.

Mezigenerařní kvíz včelařský byl z epidemiologických důvodů odložen na příznivější dobu.

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



2. 7. 11 2021 proběhne další pokračování Mezigeneračního vaření-MÁK. DPS zajistí výzdobu
sálu,  RT vytiskne  materiály-fotky,  recepty.  Workshop bude  mít  na  starosti  paní  Alena
Pátková z DPS, proběhne výroba drátěných zápichů makovic a plstěné makové květy. Pro
děti budou nachystány také puzzle a omalovánky. V průběhu celého odpoledne proběhne
vaření s Martinem Štanglem z Esky a přednáška o máku p. Jonáka z mlýna Petráveč. Na
závěr  zahraje divadlo  Slunečnice  představení  Maková panenka.  T.  Pleva  zajistil  přesun
výstavy o válečných veteránech do prostor KD.  
 Na  setkání  byly  rozdány  kompetence  jednotlivým  členům PS,  aby  byl  průběh  celého
odpoledne bezproblémový.

3. Mezigenerační kvíz na téma SKLÁŘSTVÍ proběhne v neděli 19. 12. v 10 hodin. 

4. Termín dalšího setkání je stanoven na čtvrtek 18. ledna 2022 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


