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Velký bystrcký bazar: 
Finále patřilo želvě Wendy

nákup, prodej i zábavu sliboval Velký 
bystrcký bazar, který ve spolupráci s die-
cézní charitou brno a úřadem městské části 
uspořádal Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrov-
ského 32. 

V sobotu 10. března nabídli organizá-
toři nákup a prodej oblečení, hraček i věcí 
do domácnosti, občerstvení a doprovodný 
program. Pro děti nachystali výtvarnou díl-
nu s výrobou afrických korálků, návštěvníky 
roztančilo vystoupení country tanečníků, 
kdo chtěl, mohl si prohlédnout soutěžní prá-
ce komiksové soutěže bystromix a hlasovat 
o udělení ceny diváků.

Napínavé chvíle přinesl první závod su-
chozemských želv v bystrci a možná i v celé 
republice. klání se nakonec zúčastnila čty-
ři zvířata. Ve dvou úvodních vyřazovacích 
kolech odpadli dva domácí borci, nejmenší 
želva Millie závod dokonce s nadhledem 

prospala a nepohnula se ani o milimetr. 
Do finále se tak probojovala dvě agilní zvířa-
ta návštěvníků. ačkoli se želvák kvído hodně 
snažil a předvedl obdivuhodný výkon, finále 
patřilo nejstarší a největší zúčastněné želvě, 
samici Wendy. ta se dokonce závoděním 
rozjařila natolik, že i po ukončení soutěže se 
proháněla sálem jak zběsilá.

 X Výtěžek z dobrovolného vstupného 
a prodeje občerstvení věnuje Klub 
rodičů základní škole Heyrovského 32 
v bystrci.

Obě hlavní ocenění komiksové soutěže 
na téma Děs a hrůza v bystrci vyhrál lukáš 
Prokop ze základní školy laštůvkova. Jeho at-
mosférický, temný postapokalyptický příběh 
Jenova Project získal jak hlavní cenu poro-
ty, tak i cenu diváků. Druhé místo obsadila 
tereza Marečková ze školy na křivánkově 
náměstí v Žebětíně s příběhem o žravých 
sinicích, třetí cenu si odnesly sestry barbora 
a tereza buráňovy, které ve svém komiksu 
nechaly bystrc vysávat hordou upírů. Úplné 
výsledky a všechny soutěžní práce najdete 
na www.krap32.cz/?p=924. [ts]

 X záVODy sPustily 
želvománii

Když rodiče přivedli své děti na Velký bystrcký 
bazar, patrně netušili, co si tím způsobí. 
Po želvích závodech, které byly součástí do-
provodného programu, od dětí slyší ustavičné 
žadonění: „Mami, tati, kupte mi želvu!“

„Opravdu máme zprávy, že už několik dětí, 
které se byly na závodech podívat, teď po ro-
dičích želvu vyžaduje,“ potvrzuje organizátor-
ka bazaru Hana Jindrová.
Aby se rodiče mohli lépe rozhodnout, co chov 
suchozemských želv obnáší, přichystal pro ně 
Klub rodičů, občanské sdružení, které bazar 
uspořádalo, stránku se základními informa-
cemi.
„Ve stručné formě si zde můžete přečíst, jak 
správně želvu koupit, jakou si vybrat a jak 
ji chovat. Jde jen o základní informace, ale 
mohou rodičům pomoci se zorientovat. 
Chov želv není náročný, má-li však být zvíře 
v dobrých podmínkách, několik zásad je třeba 
dodržet,“ upozorňuje Hana Jindrová.
Letošní želví závody vyhrála šestiletá samice 
Wendy; její hrdá chovatelka si za to odnesla 
domů pohár a odměnu. Dočtou se na stránce 
Klubu rodičů budoucí chovatelé želv také 
o tom, jak ze svého zvířátka udělat šampióna?
„Ano, i taková zmínka tam je, ale želví závody 
jsou především legrace. A také propagace 
chovu želv, jak teď vidíme. Jestli budeme 
závody želv v budoucnu opakovat se zatím 
neví, uvidíme až podle zájmu. Pokud se ale 
rozhodneme pro další ročník Bystrcké želvy, 
určitě požádáme místní obchody se zvířaty 
o sponzorství. Vždyť jim přivádíme další 
zákazníky,“ směje se Hana Jindrová.
Stránka s informacemi o chovu želv má už 
i první ohlas.
„To se mi hrubě nelíbí, dva dny trvalo 
dostat želvu z dětské hlavy!“ postěžoval si 
na Facebooku jeden z čtenářů. [ts]

KVíZ o ceny 
Podrobnosti na straně 4!

 Čtěte také 
„Mami, kup mi želvu!“ 
na www.krap32.cz! dozvíte se stručné 
informace o tom, co suchozemská želva 
potřebuje a jak si vybrat tu správnou. 
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Státní hrad Veveří a občanské sdružení 
Hrad bez výHrad připravují již na samotný 
úvod sezóny velmi zajímavý program pro 
své návštěvníky. 31. března 2012 se na hra-
dě Veveří uskuteční první Jarní jarmark 
s bohatým doprovodným programem.

Poslední březnovou sobotu se prosto-
ry hradu promění ve veliké tržiště. a nejen 
to. Pro návštěvníky budou připraveny také 
kostýmované prohlídky, bohatý kulturní pro-
gram a spousta atrakcí a aktivit pro rodiny 
s dětmi.

Jarmark nabídne mimo jiné keramiku, 
bižuterii, staročeskou kuchyni, dřevěné vý-
robky a spoustu dalšího. zájemci tak budou 
mít možnost ve stáncích nejen nakoupit ře-
meslné výrobky či se občerstvit tradičními 
pokrmy, ale také si vlastnoručně vyzkoušet 
jejich výrobu. 

státní hrad Veveří nabízí jako první pa-
mátkový objekt dětský klub, který je určen 
pro nejmenší děti. V koutku si děti budou 
moci pohrát nebo odpočinout a rodiče se 
mohou prozatím věnovat prohlídce expozic 
hradu. Dětský klub nabízí služby profesionál-
ních chův.

zajímavý doprovodný program v prosto-
rách hradu jarmarkem však teprve začíná. 
Návštěvníci se mohou těšit na mnoho akcí 
po celou sezónu. 

Čekají je další ročníky již pořádaných akcí 
– např.: Řecký den, ekoden, romský den 
a nově třeba – Den hradu Veveří, Folkový 
festival Veverská nota a řada dalších.

www.bystrcnik.cz (kráceno) 

Více také na www.hradbezvyhrad.cz

tiP klubu rODiČů: 
Jarní jarmark na hradě Veveří 

Jak dál s bazary?

baZary pořádané Klubem rodiČů

desátého března uspořádal Klub rodičů 
Velký bystrcký bazar. Šlo o již třetí bazar or-
ganizovaný klubem.

Prvním byl knižní bazar v dubnu 2011, 
který se konal jídelně školy; tehdy se prodá-
valy pouze knihy. Další byl Velký bystrcký ba-

zar v listopadu 2011, stále v jídelně. Nynější 
třetí bazar jsme uspořádali ve společenském 
centru. Má se konat čtvrtý? Má klub v pořá-
dání bazarů v této formě pokračovat? Osob-
ně se domnívám, že ne. (…)

celou úvahu Viktora lošťáka najdete 
na www.krap32.cz. 

bazar duben 2011 – jídel-
na školy: Výtěžek 1.777 kč – 
akci navštívilo cca 15–20 lidí, 
průměrná výše dobrovolného 
vstupného byla cca 50 kč, zby-
tek tržby jsou příspěvky členů 
klubu a odevzdané tržby členů 
klubu. Odhadem asi polovina 
návštěvníků byli rodiče žáků 
školy, druhá polovina přišla 
na základě veřejné inzerce.

bazar listopad 2011 
– jídelna školy: celkem 
přišlo 70 lidí (35 dospě-
lých, 24 dětí, 11 prodej-
ců), v pokladně je 1.900 kč 
za vstupenky, tombolu 
a dobrovolné příspěvky, 
za občerstvení se utržilo 
1.100 kč

bazar březen 2012 
– společenské cent-
rum, hlavní sál: Čistý zisk 
2 953 kč, z toho 700 kč 
od 14 prodejců, 1 557 kč 
z občerstvení, dobrovolné 
příspěvky 1 036 kč. Po-
čet lidí – asi 60. Náklady 
340 kč.

 X sešla se NOVá  
Školská rada

Nová Školská rada, která byla zvolena 
v listopadu loňského roku, začala pracovat 
a 20. února se sešla k první schůzce. Na pře-
třes se dostal školní bufet, jeho sortiment 
a zejména jeho existence, váznoucí výdej jídla 
ve školní jídelně a spolupráce Školské rady 
s Klubem rodičů. Úřadující Školská rada se 
bude scházet častěji, než bylo dříve zvykem, 
a to jednou za tři měsíce. Další schůzka je 
naplánována na 15. května 2012 v 15 hod. 

Z jednání Školské rady 20. února 2012

V NeJBLižŠí DOBě PrOBěHNOu  
TyTO AKCe: 

• přednáška pro rodiče o kyberšikaně 

• výtvarná soutěž Krap na cestách 

• deskové hry 

• Klub rodičů vybaví WC dívek na 2. stupni 
zásobníky na toaletní papír

Z rozhodnutí zřizovatele školy, kterým je  
ÚMČ Brno-Bystrc, má školská rada, ZŠ Hey-
rovského 32, šest členů. V tomto volebním 
období jsou to za zřizovatele Mgr. Petr Fedor 
(místostarosta MČ Bystrc, TOP 09) a ing. Vla-
dislav Pokorný (zastupitel MČ Brno-Bystrc, 
ČSSD). Pedagogický sbor zvolil jako svoje 
zástupce paní učitelky Mgr. evu Břicháčko-
vou a Mgr. Lenku Bálkovou. rodiče si vybrali 
ing. Janu Benešovou a ing. Vojtěcha Mášu, 
oba současně pracují ve výboru Klubu rodičů. 
Pan Máša byl zvolen předsedou a paní učitel-
ka Bálková místopředsedkyní Školské rady. 

[hj]

 X škOla OteVírá  
hernu deskových her

V rámci projektu Otevřená škola zahajuje 
27. března základní škola Heyrovského 32 
v Bystrci provoz herny deskových her. Všichni 
zájemci o hry si mohou od 14 do 18 hodin 
přijít zahrát. Vstup je volný, na místě je pro 
hráče připraveno občerstvení.

 Připravujeme
 už brZy! Krap na ceStácH – výtvarná soutěž 

pro žáky zš Heyrovského 32 (duben–květen)

 den pro rodiny – odpoledne se zábavným programem 
(červen) | máte tip na oblíbenou atrakci nebo vystoupení? 
Poradíte nám, kde ji zajistit? Nebo nám s tím dokonce pomůžete? 
V každém případě můžete psát na info@krap32.cz nebo volat 
na 776 213 957! 

 práZdninoVá „neJ“ – celoprázdninová soutěž o „nej“ zážitek
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ní. Pěkné výtvarné řešení,“ líbil se komiks 
porotci Janu klimešovi.

třetí příčku hodnocení obsadily sestry 
tereza a barbora buráňovy ze základní ško-
ly Pramínek a gymnázia Matyáše lercha. 
Dívky vytvořily pěkně nakreslený příběh se 
šťastným koncem o upírech v bystrci. Porot-
ce Jana klimeše i Jaromíra blatného zauja-
la zejména část, v níž starosta bystrce vaří 
protiupíří česnekovou polévku.

Přestože soutěž vyhlašovalo bystrcké ob-
čanské sdružení a tematicky se týkala bys-
trce, nejvíce účastníků (6) bylo ze základní 
školy na křivánkově náměstí v Žebětíně. 
zastoupena byla každá z bystrckých škol, 
nejrozsáhlejším dílem byla kolektivní práce 
žáků základní školy na Vejrostově.

Příspěvky hodnotila skupina dvanácti 
porotců, mezi nimi i bystrcký autor detek-
tivních románů stanislav Češka a básnířka 
ludmila krejčová. každý z porotců jednot-
livým příspěvkům udělil od nuly do desíti 
bodů, celkové hodnocení vzniklo sečtením. 
Hodnocení jednotlivých porotců včetně ko-
mentářů k dílům najdete v tabulkách pod 
článkem.

Všem autorům děkujeme za účast a po-
rotcům za čas a svědomitost, které věnovali 
hodnocení. [ts]

bystrOMix: Výsledky a soutěžní práce
bystromix je slovo vzniklé sloučením 

výrazů „bystrc“ a „komiks“. bystromix je 
název soutěže v tvorbě komiksových pří-
běhů, která probíhala v únoru 2012. Sou-
těžili v ní autoři původních komiksových 
příběhů na téma „děs a hrůza v bystrci“. 
Všech třicet jedna soutěžních prací i úplné 
hodnocení najdete na www.krap32.cz.

První místo získala postapokalyptická 
vize plná krve, násilí a smrti – komiks Jeno-
va Project autora lukáše Prokopa ze základ-
ní školy laštůvkova. stejného mínění jako 
porota byli i návštěvníci výstavy soutěžních 
prací, a tak Jenova project vyhrál i cenu 

diváků. „Překvapivě zralé dílo po výtvarné 
i literární stránce,“ ohodnotil lukášovo dílo 
porotce stanislav Češka. „Výtvor pro mě 
po všech stránkách nejlepší a neměl žád-
nou konkurenci. krásně namalovaný, jasná 
linka příběhu a hlavně sem tam nenápadně 
šoupnutej vtípek – já se při čtení bavila. Je 
vidět, že lukáš hodně čte – ať už je to co-
koliv,“ napsala o Jenova Projectu Veronika 
Veselá.

Druhé místo soutěže získalo dobrodruž-
ství se žravými sinicemi terezy Marečkové, 
která navštěvuje základní školu na křiván-
kově náměstí v Žebětíně. „silný příběh. str-
hující děj, skvělá zápletka, vtip a překvape-

název soutěžní práce a autor počet bodů pořadí
04 komix-Jenova_Project – lukáš Prokop, zš laštůvkova  

(narozen 1997) 98,5 1

18 sinice – tereza Marečková, křivánkovo náměstí 94,8 2
05 Děs a hrůza v bystrci – barbora (2001) a tereza (1999) 

buráňovy, zš Pramínek a gymnázium Matyáše lercha 92,8 3

27 Hrůza a děs v bystrci – Martin Hűbel, křivánkovo náměstí 91,5 4
01 Nuda a děs v bystrci – anna kučerová, zš laštůvkova, 5.a 89,5 5
19 Ondřej Mareček, křivánkovo náměstí 87,2 6
28 Markéta Horká a barbora Dřínovská – bystšera v brněnské 

přehradě, Vejrostova 87,0 7

07 liška a sam – Veronika Mášová a Vendula chrápavá 81,5 8
20 Poslední stín – Martin Černý, Heyrovského 80,5 9
23 anna kytlicová, křivánkovo náměstí 80,0 10
16 Marek Přibyl – bystrcká ponorka 79,8 11
08 Děs a hrůza v bystrci – Matyáš Jindra, zš Heyrovského 32, ii.b 79,5 12
17 záhadný vrah – tereza Matoušková a barbora Vozková, 

Vejrostova 79,5 12

06 bystrcká přehrada – zuzana lužová, zš Heyrovského, 7.a 78,0 14
15 bystrcký bubák – Míša Přibyl 78,0 14
14 Michaela Řitičková, Vejrostova 77,5 16
31 Daniel-Jan-reis-a-radek-Dolák -Vejrostova-3.D 77,5 16
29 Jakub Hanák, Vejrostova 75,9 18
03 zkáza bystrce – Minerva lošťáková, zš Heyrovského 32, 4.c 75,8 19
24 Halloweenská noc – barbora kubová, Vejrostova 75,0 20
26 klára kellerová, křivánkovo náměstí 73,0 21
12 klára šebestová, křivánkovo náměstí, iii.a 68,0 22
25 Hrůza a děs v bystrci – Jiří kohl, křivánkovo náměstí 67,5 23
02 Nora a týna – anna kučerová, zš laštůvkova, 5.a 64,5 24
11 Vrah z bystrce – bořek šedivý, Vejrostova, Vi. c 62,5 25
22 Parot – Pandora lošťáková, Heyrovského 60,0 26
10 tomáš sviženský, Vejrostova, Vi. c 59,5 27
30 zš Vejrostova, kolektivní práce (poslal učitel Petr slonek) 59,5 27
21 tereza lupínková, Heyrovského 58,5 29
13 Hrůza smradlavá – šimon rybníkář, Vejrostova 58,0 30
09 Vilém Vencl, Vejrostova 54,5 31

bystromix – děs a hrůza v bystrci
celkOVé HODNOceNí

kam se starým papírem? 

daruJte JeJ ŠKole!
Od pondělí 26. března do středy 4. dubna 
proběhne na zš Heyrovského 32 sběr papí-
ru. balíky nebo svázané krabice můžete no-
sit přímo do kontejneru k průjezdu u vcho-
du do školní družiny v době od 7.30 do 7.55, 
případně po celý den. Předem děkujeme 
všem dárcům.
 Mgr. Jitka kratochvílová,

zš Heyrovského 32
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Fotbálek je populární
Fotbálek, který Klub rodičů a přátel zakoupil pro první i druhý stupeň, je mezi dětmi 

velmi populární. Souboj mezi holkami a kluky z druhého stupně se odehrál před začátkem 
vyučování ve středu 22. února.

děti, pojďte si zahrát! 
připravili jsme pro vás 

jednoduchý kvíz, můžete 
vyhrát drobné ceny! 

poznáte, co je na fotogra-
fii? není to těžké, stačí se 

rozhlédnout po cestě  
do školy! 

svou odpověď vhoď-
te do 13. dubna 2012 

do bedničky ve škole nebo 
ji napište na info@krap32.

cz. Nezapoměňte uvést 
svoje jméno a třídu! Vylo-
sujeme jednoho výherce 

a do 16. dubna 2012 jeho 
jméno a správnou odpo-

věď zveřejníme na našem 
webu www.krap32.cz. 

Výhru předáme do konce 
dubna.

Kvíz o ceny

 X Záchody jsou o něco lepší 
Nad otázkami, jak a kdy bude zřizovatel školy 
řešit neutěšený stav téměř čtyřicetiletých 
školních záchodů, se v lednu letošního roku 
sešli členové Klubu rodičů s panem starostou 
Vetchým. rodiče se však dozvěděli, že peníze 
na rekonstrukci městská část poskytne až 
v roce 2013. 

Proto se Klub rodičů rozhodl školní záchody 
vylepšit zatím alespoň zásobníky na toaletní 
papír do každé kabinky a pro začátek jich 
pořídil osm na holčičí záchody na druhém 
stupni za celkem 3456 Kč. 

Na toto provizorní zvýšení komfortu posloužil 
výtěžek 2953 Kč z Velkého bystrckého bazaru, 
zbývající částka byla uhrazena z ostatních 
peněz sdružení rodičů. [ind]

 X Velký bystrcký bazar: 
ZúČtoVání

Velký bystrcký bazar 10. března 2012 přinesl 
do klubové pokladny celkem 2953 Kč. 

PříJMy: vstupné 1036 Kč | prodejci 
za stoly 700 Kč | občerstvení 1557 Kč | příjmy 
celkem 3293 Kč

VýDAJe (cena do soutěže) 340 Kč

CeLKOVý VýTěžeK 2953 Kč 

Výtěžek ze vstupného z veřejně pořádaných akcí 
podléhá poplatku (20% z celkově vybraného 
vstupného). Protože sdružení rodičů za vybrané peníze 
koupilo vybavení pro děti do školy (dva zásobníky 
na toaletní papír), poplatek platit nemuselo.

Na cenu pro vítěze Bystromixu přispěla 
částkou 700 Kč realitní kancelář re/MAX 
Ano. Věcné dárky pro vítěze věnovali 
komiksový krám Nerdi.CZ(www.nerdi.cz), 
realitní kancelář re/MAX Ano, SDružeNí 
AuTOMOBiLOVýCH DOPrAVCů ČeSMAD 
BOHeMiA, společnost LuXPLAN, s.r.o., Státní 
hrad Veveří a internetový magazín Bystrčník 
(www.bystrcnik.cz). Děkujeme!

 X pracovní setkání 
11. dubna

Na další schůzce ve středu 11. dubna 
2012 (od 17 hod. v cukrárně Smile na nám. 
28. dubna 40) budeme především společně 
připravovat výtvarnou soutěž Krap na ces-
tách, další ročník Dne pro rodiny a přednášku 
pro rodiče o kyberšikaně. 

 X pomozte nám!
Činnost Klubu rodičů a přátel je zcela závislá 
na ochotě dobrovolníků věnovat svůj čas 
a energii. Chcete nám pomoci? Děkujeme, 
jste vítáni!

Máte-li čas a chuť, přijďte na další z pravi-
delných pracovních setkání v cukrárně Smile 
(nám. 28. dubna 40 v Bystrci) nebo napište 
na info@krap32.cz. Můžete také volat 
na 776 213 957. Díky!

 XWanted 
hledá se 
pisálek, 

který  
poničil 

sedačku 
na vyšším 
stupni zš 
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