
Zápis ze 17. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

1. 3. 2022, 14:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Přítomní 
členové: 

Mgr. Eva Kulková, Mgr. Pavlína Poláčková, Mgr. Veronika 
Augustýnová,

Omluvení 
členové:

Bc. Tomáš Pleva, Marcela Krupicová,  PhDr. Sylva Tesařová

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

17. 5. 2022, 14:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Rekapitulace akcí

2. Mezigenerační vaření na téma Cibule a kmín

3.  Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Garant skupiny přivítal přítomné členy. 
Skupina zhodnotila, zda je vše připravené na následující akce. V březnu a dubnu se mají
uskutečnit Mezigenerační kvízy 13. 3. Včelařský a 10. 4. Řemeslný. Také 16. 3. proběhne
workshop o zdobení perníčků s perníkářskou a majitelkou značky Milovské perníčky paní
Mgr. Petrou Kovaříkovou v kulturním domě. Domluveny jsou také dámy z novoměstského
Klubu seniorů, které dětem do škol napečou perníky, ty si potom děti nazdobí a dojde tak
řetězově k propojení mladé a starší generace.

2. Mezigenerační vaření na téma Cibule a kmín se propojí s novoměstskou akcí Novodvorky.
dne  21.  5.  2022.  V parku na  Vratislavově  náměstí  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. Na akci by bylo třeba
vyčlenit  z rozpočtu 40 000 Kč. /20 000 Kč – degustační vaření s přednáškou o kmínu a
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cibuli, 15 000 Kč, ozvučení akce a honorář kapele Hudci z Kyjova, 5000 Kč – cibulákové
malování na hrnky. 

3. Termín dalšího, 18. setkání je stanoven na úterý 17. května 2022 ve 14:30 hodin v kanceláři
MAP. 
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