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Vaříme napříč generacemi CIBULI a KMÍN

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

Mezigenerační vaření na téma CIBULE a KMÍN je jednorázovou záležitostí, která by velmi
volně  navázala  na  předchozí  mezigenerační  vaření.  Šlo  by  o  odpolední  program  ve
venkovním  prostranství  parku  na  Vratislavově  náměstí,  kam  by  mohli  přijít  lidé  napříč
věkovým spektrem. Byly  by připraveny různé aktivity pro rozdílné věkové skupiny,  takže
každý si přijde na své. Navíc se nenásilnou formou dozví zajímavosti o výše uvedených
plodinách a bude moci ochutnat jejich přípravu od profesionálního kuchaře. Akce by byla
propojena s tradiční akcí Novodovorky.

● KDO ZODPOVÍDÁ - zodpovídá Eva Kulková, Veronika Ptáčková, Marcela Krupicová, 
Sylva Tesařová
● TERMÍN REALIZACE – sobota 21. 5. 2022
● FINANČNÍ VYČÍSLENÍ, CENA JEDNÉ AKTIVITY

Gastrozážitek ……………………………………………………………………………….20 000,-
Workshop malování cibulákových motivů na hrnky....…………………………………...5 000,-
Zvuk a produkce kapely Hudci z Kyjova.....……………………………………………...15 000,-
CELKEM…………………………………………………………………………….……....40 000,-

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

Mezigenerační vaření na téma Cibule a kmín se propojí s novoměstskou akcí Novodvorky.
dne  21.  5.  2022.  V parku  na  Vratislavově  náměstí  odpoledne  by  probíhalo  vaření  se
šéfkuchařem pražské  restaurace  ESKA Martinem Štanglem a  výrobcem českého kmínu
panem Karlem Jonákem. Bude navařeno několik  desítek porcí  degustačního menu,  kde
cibule a kmín budou hlavní  surovinou.  Jako doprovodný program by probíhalo malování
cibulákového vzoru na hrnečky a pro zpestření akce by zahrála tradiční cimbálová hudba
Hudci z Kyjova, která by propojila generace svou hudební produkcí lidových písní a zároveň
se postará o ozvučení venkovní prezentace a povídání o českém kmínu a cibuli.  Budou
tradičně také připraveny zajímavé hry a vzdělávací drobné úkoly na toto téma. Společně
s Kulturním domem se díky gaučíkům a posezení pokusíme vytvořit  příjemnou komunitní
akci. 

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


