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Malé polárníky čeká těžký úkol. 
Přemluvit rodiče

Na konci ledna budou mít odvážné děti 
z Bystrce a okolí šanci zažít opravdové dobro-
družství.  Klub rodičů a přátel, občanské sdru-
žení působící při základní škole Heyrovského 32 
v Bystrci, pro ně uspořádal Polární noc – akci, 
při níž děti přespí na zamrzlém ledě Brněnské 
přehrady.

 „Polární noc je pro všechny odvážlivce, 
kteří se nebojí přespat na ledu, poslouchat 
děsivé praskání ker a ještě děsivější historky,“ 
vysvětlila členka Klubu Hana Jindrová. „Kdo noc 
přečká, obdrží ráno na památku osvědčení pra-
vého bystrckého polárníka.“

 „Vybrali jsme v průměru nejmrazivější tý-
den v roce,“ řekla Hana Jindrová. Kdyby přesto 

přehrada nezamrzla, chce Klub rodičů akci pře-
sunout na žebětínský rybník.

 Spaní na ledu se uskuteční v noci z 27. na 28. 
ledna. Klub rodičů zajišťuje dohled zkušeného 
táborníka a vaření čaje v neomezeném množství 
po celou noc, zbytek ponechává na samostat-
nosti dětí a jejich rodičů. Stany, spacáky a oble-
čení je třeba mít vlastní. Účast na akci je pod-
míněna dospělým doprovodem dětí – a v tom 
možná bude pro malé dobrodruhy největší po-
tíž. Děti samotné by dobrodružství chtěly, ale 
jejich příliš starostlivé matky a líní otcové jim ho 
budou vymlouvat, obávají se organizátoři.

 -vl-
www.bystrcnik.cz

Hana: Pánové, představte se.
Viktor: Tamto je Egi, ten tomu všemu bude velet.
egi: Co? Měli jsme představit sebe, ne ty mě.
Viktor: A já jsem Viktor, jeho přícmrda.
Hana: Přícmrda?
Viktor: Podržtaška, pomocník, přines-odnes.
Hana: Dobrá. Vy tedy budete dbát na to, aby 

děti na přehradě zažily dobrodružství, na které 
budou rádi vzpomínat, a neskončily v nemocnici 
s omrzlinami…

egi: Počkejte, to si musíme hned vyjasnit. Organi-
zátoři Polární noci za děti nepřebírají zodpověd-
nost. Každé dítě musí mít svůj dospělý doprovod, 
který mu zajistí vše potřebné, zejména vybavení. 
Není v našich silách opečovávat hordu dětí.

Viktor: Akce je určena pro děti s dospělým dopro-
vodem. Rodiče, známí a podobně. My obstaráme 
místo na táboření, vařič, budeme lidem vařit čaj 
dle libosti a vyprávět děsivé historky. Účastníkům 
dáme diplomy. Ale zbytek musí sami.

egi: Co by to taky bylo za dobrodružství, kdyby se 
o ně někdo pořád staral.

Hana: Co účastníci potřebují?
egi: Především dobrý spacák a dostatečné oblečení. 

Kdo nemá přiměřeně tlustý spacák, může do sebe 
zastrčit dva tenčí, výrazně to pomůže. Nějakou 
rozumnou karimatku nebo nafukovačku. Když 
jsme se postarali o teplo shora, byla by hloupost 
ležet přímo na ledě, to není žádná hitparáda.

Viktor: Taky to jde, pro tvrďáka žádný problém.
egi: Pak by také měli mít stan, i když pravý drsňák se 

obejde i bez něj.
Viktor: Třeba já, například.

Pokračování rozhovoru si přečtěte na  
www.krap32.cz

 Definitivní podoba Polární noci záleží hlavně 
na vás. Přihlaste se mailem (info@krap32.cz)
nebo telefonicky (736 502 402). Zhruba 
kolem 20. ledna, už bude jasné, jak to s ledem 
na přehradě dopadá, vás kontaktujeme 
a společně bychom se dohodli na dalším 
postupu.  Egi + Viktor

 děs a hrůza v Bystrci
Baví vás komiks? Máte fantazii? Umíte si 
představit, co hrůzostrašného by se mohlo 
v Bystrci přihodit? Výborně! Tužkou, 
perem, štětcem nebo třeba na počítači 
ztvárněte svůj příběh do podoby komiksu 
a vyhrajte! Pro všechny žáky základních, 
středních a případně i mateřských 
škol vyhlašujeme Bystromix – soutěž 
ve vytváření komiksových příběhů 
na téma Děs a hrůza v Bystrci. Libovolnou 
technikou a v jakémkoli rozsahu zpracujte 
fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, 
odehrávající se nebo související s Bystrcí 
a doručte nám jej od 1. do 29. února 
2012. Vaše práce 
vyhodnotí porota, 
v níž 
přislíbili 
účast 
Stanislav 
Češka 
(spisovatel), Lída Krejčová 
(autorka dětské knížky) a další. 
V březnu se pak mohou 
autoři nejlepších příběhů těšit 
na hodnotné ceny. Soutěžní práce můžete 
odevzdávat v bystrckých školách nebo 
přímo organizátorovi soutěže – Klubu 
rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského 32 
v Brně-Bystrci. Podrobná pravidla a další 
informace najdete na www.krap32.cz.

 Starosta se sejde 
s rodiči. Kvůli záchodům
 
Starosta Vladimír Vetchý se sejde 
17. ledna s členy Klubu rodičů. Tématem 
setkání bude stav toalet v základní škole 
Heyrovského, cílem pak prodiskutovat 
situaci a možnosti zlepšení.
Klub rodičů a přátel reagoval na časté 
výhrady rodičů i samotných žáků vůči 
nevyhovujícímu stavu záchodů. Počátkem 
prosince se zástupci Klubu sešli ve škole 
k prohlídce toalet, průvodkyní jim byli 
školník Bohumil Pokorný a ředitelka 
školy Ludmila Eliášová. Navrhli jsme 
dílčí vylepšení, zároveň však ale zjistili, 
že úplné řešení je mimo naše možnosti 
a musí se na něm podílet zřizovatel školy, 
tj. městská část.

Polární noc: Amundsen by mohl vyprávět

POLÁRNÍ NOC
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BAZáreK: Ježčí trus posuzovala veterinářka 

ských želv ve sprintu. Organizátoři ho nemohou 
uspořádat bez povolení ministerstva životního 
prostředí. „Hodně nás to překvapilo. Povolení 
ale získáme. Jen jsme to nestihli do bazárku. 
Soutěž ve sprintu uspořádáme na jaře,” vzkazu-
je případným zájemcům Viktor Lošťák.

Dětem tak organizátoři přináší papíry 
a barvy, aby si želvy alespoň nakreslily. Výtvo-
ry potom malí výtvarníci lepí na školní tabuli. 
Odložení závodu je mrzí. „Závod ve sprintu je 
akčnější než malování na papír,” shodují se děti. 
Protože se smutnou zprávu dozvěděli v předsti-
hu, svoje želvy do školy nepřinesly.

Zakusují se alespoň do buchet a řezů, které 
napekly jejich maminky. Sladké dobroty na ba-
zárku prodávají. K mání je i káva a čaj. Za prodej 
občerstvení má škola dalších tisíc korun.

VERONIKA HORáKOVá
brnensky.denik.cz

Článek vyšel v Brněnském deníku Rovnost, 
kde najdete i fotogalerii. Zde jsou naše vlastní 
fotografie.

Upíří stezka, akce pořádaná pro všechny 
místní děti Klubem rodičů při základní ško-
le Heyrovského 32, přilákala nečekaně velké 
množsví návštěvníků. Jen dětí přišly na start 
stezky v pátek 21. října celé dvě stovky.

„Když jsme stezku plánovali, počítali jsme 
jen zhruba se šedesáti účastníky, nanejvýš se 
stovkou,“ řekla po akci předsedkyně Klubu ro-
dičů Michaela Lužová, „Jsme samozřejmě moc 
rádi, je to pro nás velký úspěch a všem co přišli 
děkujeme. Zároveň se také ale musíme všem 
omluvit za organizační nedopatření, která 
vznikla. Příště už se nebudou opakovat.“

Je sobota (26. listopadu) krátce po pat-
nácté hodině a do Základní školy v Bystrci 
na Heyrovského ulici vchází hoch, který si na-
místo školní tašky nese lyže. Už je nepotřebuje, 
protože jsou mu malé. Do popelnice je vyhodit 
nechce. Proto lyže přináší na bystrcký bazárek, 
který se ve škole koná vůbec poprvé.

„Ty kráso, to je serepetiček,”vy valuje oči 
hned u prvního stolu jeden z návštěvníků. Na-
bídka zboží je opravdu pestrá. Od plakátu Lady 
Gaga, formiček na pečení až k autíčkům. Ne-
chybí ani stůl s oblíbenými plyšovými hračka-
mi. Ceny jsou lidové. Plakát lze koupit za sedm 
korun, kterým odpovídá asi jedna káva z auto-
matu.

Malí i velcí prodejci si své zboží pečlivě 
hlídají. Holky střeží panenky. Chlapci anglická 
autíčka. „Rodiče říkali, ať uklidíme ze skříně 
hračky, se kterými se už nehrajeme. Trochu 
mě mrzí, že je prodávám. Některá autíčka jsem 
dostal od babičky,” svěřuje se čtrnáctiletý Lu-
káš Tuček, který jedno autíčko nabízí za dvacet 
korun.

Mezi hračkami se nachází i legendární sta-
vebnice Merkur. Pytlíky s jednotlivými díly jsou 
nerozbalené. Pochází ze zkrachovalého hrač-
kářství. „Ve skříni jsem Merkur schovával pat-
náct let,” vzpomíná devětačtyřicetiletý Josef, 
který obchod s hračkami vlastnil.

Peníze utržené na bazárku zůstávají pro-
dejcům. Někteří je věnují škole. Z necelých 
čtrnácti set ze vstupného díky nim přibývají 
další tři stovky. „Nakoupíme do základní školy 
nové vybavení. Jaké rozhodnou děti v anketě,” 
vysvětluje předsedkyně pořádajícího sdružení 
Krap32 Michaela Lužová, kam peníze z bazárku 
poputují.

Dětem trochu kazí náladu odložení první-
ho ročníku Bystrcké želvy – závodu suchozem-

 Klub získal dotaci
 
Od Jihomoravského kraje získal Klub rodičů 
a přátel dotaci třicet tisíc korun. Peníze 
mohou být použity na nákup vybave-
ní pro relaxaci o přestávkách pro žáky 
2. stupně. Věci je nutné zakoupit v období 
od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012, finanční vyúč-
tování dotace se musí poskytovateli dodat 
do 31. 7. 2012.

Jaké vybavení by měl Klub rodičů
pořídit? Napište nám na info@krap32.cz 
nebo hlasujte v anketě na  
www.krap32.cz.

Na děti i jejich dospělý doprovod čekala 
asi kilometrová procházka setmělým lesem, při 
níž na odvážlivce útočila strašidla všech druhů. 
Těžko však říct, kdo měl navrch, zda příchozí, 
nebo démoni, upíři a čerti.

„Některé děti se vůbec nebály. Místo aby 
křičely strachem, píchaly do mne klackem a je-
den z tatínků mne dokonce s vervou proháněl 
po lese,“ postěžoval si jeden z organizátorů, 
který představoval „děsivého“ čerta. Ať už se 
děti bály nebo ne, určitě to většinu z nich ná-
ramně bavilo.

Upíří stezka přilákala dvě stovky dětí


