Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.
Dne 20. 10. 2021
Přítomni: Hana Macháčková, Zdeňka Šantavá, Zita Žaludová, Hana Jindrová, Klára Vrzalová,
Martina Suchánková, Lea Sodomková, Blanka Adamcová, Luděk Žalud, Petra Sekalová
Upíří stezka 6. 11. 2021
- organizační informace zpracovala Blanka A. do přehledné tabulky, která je součástí tohoto
zápisu
- leták vyjde v listopadových BN
- malování a výroba upírka z překližky pro focení malých dětí - Jana Kvasničková, Mirka
Grossová, Hanka Macháčková
- výroba banneru jako pozadí pro focení ve „fotokoutku“ - Hanka Klimešová
- ve „fotokoutku“ se budou fotit s lidma strašidla v kostýmech Vláďa K. + ?
Upíří keška 7. 11. - 20. 11. 2021
- letáky se budou umísťovat až po Upíří stezce (aby lidi nemátly 2 vyhlášené akce najednou)
- poklad do truhy - Petra S.
Anglické knížky do knihovny
- schváleno nakoupení dalších 2 sérií knížek pro 1. stupeň. Výběr knížek proběhl po dohodě
s paní učitelkou Matouškovou:
• 1. série po 16 ks: Little Explorers B A Fun Day Out
https://www.ajshop.cz/…out (náhled knížky: https://api.macmillanenglish.com/…pdf)
• 2. série po 16 ks: Little Explorers B Daisy and Danny Reader
https://www.ajshop.cz/…der (náhled knížky: https://api.macmillanenglish.com/…pdf)
• + Teacher’s Book Little Explorers B: https://www.ajshop.cz/…ook
➢ cena za 2 série po 16 ks + Teacher‘s Book = 3859,- + dopravné
Koutek u školní tělocvičny
- domluveno, že se na to místo půjdeme podívat v neděli 24. 10. 2021 a domluvíme další
postup pro úpravu tohoto místa

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA:
Návrh - v týdnu od 29. 12. 2021, bude upřesněno po tom, co proběhne Upíří keška.

Co, Kdo, Kde - Upíří stezka, Upíří keška
Obecně

Stezka se bude konat v sobotu 6.11. 2021 - START - bude u
hřiště na ul. Štouračově, 16:30, do 19:00. Cíl u ohniště jako
vždycky.

Start by měl být připraven raději v 16,00. Cíl by
mohl stačit v 17:00. Stezka v 16,15.
Sraz aktivních strašidel je v 15,30 v cíli. Pak
budou odvedeni do lesa a ukázán jim jejich
prostor.
Prosím skupiny lidi na jednotlivých stanovištích, aby se
organizovali sami, co se týká času kdy přijdou na místo a
přípravy stanoviště (včetně zajištění malých potřeb, zde
neuvedených, např. provázky, propisky, atd.)
Prosím všechny, aby si sebou vzali nabité telefony a baterky, a
sdělíme si tel. čísla, alespoň jedno od každého stanoviště. To
platí i pro aktivní strašidla, která musí mít kromě telefonu i
Blanka - 736 502 402, Zita Ž. 608 612 132, Hanka J. 776 213 957, Hanka M. 777 932 764, Blanka
baterku.
K. 777 048 720
O likvidaci a úklid stanovišť prosím obsluhující. Cíl asi
zlikvidujeme na konci všichni společně :))
osoby
obsluhující
stanoviště

Start

zajištění
potřeb

poznámka

Blanka K.

stolek + židle + světlo

Blanka K.,
světlo Luděk

někdo od Blanky K.

stan

Blanka K.

strašidýlka

Hanka M.

Hanka M. objedná 500ks oranžových strašidýlek s potiskem od Taedy.

svítící tyčinky

Hanka M.

je jich dost, netřeba kupovat

bločky

Blanka K.

barvy

Jana K.

Malování na
obličej
Jana K.

Medovina
Kelímky

potřeby

Separe skupina od Blanky K.
Hanka K.

kelímky

Luděk říkal, že zajistí nějaká světla bez potřeby přívodu el. en.

zábor, v místě předchozího stanoviště - u panelovky po levé straně u betonového stupínku, řeší Blanka A.

Cíl

stolky + židle + světlo

stoly Blanka A.,
Luděk navrhl, že by se mohla koupit led světla, která by se zapojila do energocentrály, kterou také zajistí.
Zita, Petra,
světlo, elektřina Dvě světla půjčíme přes Luboše a dvě vybere a koupí Luděk (na KRAP) - dvě světla do stanu s občertvením,
dvě do Fotostanu.
Luděk (Zita)

stany

Hanka M. 3x,
Petra 1x ?,
Blanka A. 1x?,
Zita 1x?

Lea

várnice + čaj, svařák

várnice Blanka
A., čaj a svařák
Hanka M., čaj
uvaří ještě
někdo další.

Luboš

chleba

Blanka A.

Hanka J.

sádlo

Lea

Vláďa

marmeláda, pomazánka jahodová m. a česneková pomazánka Blanka A., marmeláda Petra, škvarková p. a sádlo Lea

Petra a Martin

Cibule. Sůl.

Blanka A.

tácky + kelímky +
ubrousky

Zita +3

nejistý Luděk

buchta

Lea

Zita, kdokoliv
komu se bude
chtít péct

dřevo na oheň, pila, sekyra
odpadkáče + pytle
Rukavice, mýdlo, do 10l
várnice teplá voda,
papírové utěrky
napichováky

Hanka M.,
Blanka A.
Blanka A. - ceduli mám, půjdu tam na procházku a uvidím kam se dá přidělat.

Cedule k silnici
Guláš

komu se bude
chtít vařit

Pivní sety

Hanka J.

Pokladničky s počáteční
hotovostí

Blanka A.

Hanka J. zajistí půjčení, odvoz Kvasničkovi.

baner se strašidelným lesem Hanka K., Hanka M., upír z překližky Jana K., 2x kostýmy Jana K., světla Luděk

Fotostan
Stezka bude značena jako loni odrazkami a
elektrickými lampiony. "Trasaři" by měli mít u
sebe nějaké náhradní značení, případně i
náhradní baterku do lampionu.
Někdo z cíle
odrazky
el. Světla v lampionech

Blanka A.

pasivní strašidla

kdo se namane

Anča ze skladu. Někdo říká, že je to spíš chlap. A taky je možná nafukovací, ale prý spíš ne. Ale
foukat se do ní asi dá.

aktivní strašidla

kdo se namane

Zita a Hanka M. řeší děcka ze školy

Stezka
Keška začíná v neděli večer 7.11.2021. Během úklidu po Stezce vyznačíme trasu Kešky. Mezitím Blanka A. a možná i někdo další vymění letáky na Stezku za letáky na
Kešku. Teď mě napadá, že bych letáky mohla vyměnit dopoledne a úklid lesa se změnou značení a instalací truhly by mohl proběhnout odpoledne, tak aby truhla byla na místě
před setměním. To však záleží na tom, kolik pasivních strašidel tam zbyde od večera. Uvidíme, domluvíme se podle aktuální sitace a našeho času.
V truhle budou pouze butonky, pokladnička, zápisník. Na truhle bude pouze jeden zámek (3 čísla), aby odemykání bylo rychlejší a omezila se tvorba fronty. Tzn. je třeba méně
cedulí s kódy.
Cedule vytvoří opět Lea?
Reflexní pásku na značení trasy zajistí Hanka J.

Keška bude v provozu do neděle 21.11.2021. Musíme se dohodnout na pravidelných kontrolách. Ranní kontroly a výber peněz z pokladničky možná obstará opět
KEŠKA

Blanka K. Platby za účast na účet - může se použít loňský QR kód?

