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Třetí den pro rodiny 
pobavil téměř stovku dětí

Ve čtvrtek 30. května 2013 se na základní 
škole Heyrovského 32 v Bystrci konal třetí 
ročník Dne pro rodiny. Zábavného odpoled-
ne pro každého uspořádala škole ve spolu-
práci s Klubem rodičů. 

Ačkoli počasí nám podobně jako v před-
chozích letech příliš nepřálo a program se 
musel přesunout z hřiště do prostor školy, 
i tak přišlo a dobře se bavilo 85 dětí. Zařádit 
si mohly na nafukovacím Gladiátoru, zasou-

 X Do šKoly nejraDěji 
na Kole, přejí si žáci 
z Heyrovského

Do školy bychom nejraději jezdily na kole, 
přejí si děti ze základní školy Heyrovské-
ho 32 v Bystrci. Vyplývá to z dotazníkové-
ho šetření, jímž v rámci projektu V Bystrci 
bezpečně škola zjišťovala názory žáků na 
dopravu z domova do školy a zpět.
Nejčastěji se děti do školy dopravují 
městskou hromadnou dopravou, třetina 
žáků chodí z domova pěšky. Autem s rodiči 
se vozí do školy pětina dětí, zpět už jen 
desetina. Mezi školáky převažuje mínění, 
že cesta pěšky Bystrcí nijak nebezpečná 
není – 69 % dětí považuje přechody pro 
chodce za bezpečné.
Téměř dvě třetiny dětí by do školy rády 
přijely na kole či koloběžce. Za nejvážnější 
problémy, které jim v tom brání, považují 
chybějící cyklotrasu či vůbec bezpečnou 
trasu do školy a také nemožnost si kolo ve 
škole uschovat. Že by rodiče s ježděním na 
bicyklu nesouhlasili se žáci nebojí – myslí si 
to jen sedm procent z nich.
„Cílem projektu je upozornit, zlepšit 
a podpořit bezpečnost na křižovatkách 
v městské části Brno – Bystrc. Dále podpo-
řit a rozvinout zdravější ces-
tování našich dětí jak do 
školy, tak i ze školy domů 
a v neposlední řadě 
motivovat děti k ak-
tivnějšímu postoji 
k dopravní proble-
matice v jejich 
bydlišti a okolí 
jejich školy,“ 
napsali o prů-
zkumu V Bystrci 
bezpečně jeho organizátoři.
V průzkumu měly děti také vytipovat 
nejnebezpečnější místa na jejich cestě do 
školy. Podle očekávání vyjmenovaly pře-
devším přechody přes nefrekventovanější 
silnice.
„Přes přechod u zastávky Ečerova na Vej-
rostově ulici jezdí auta příliš rychle a řidiči 
nedávají přednost,“ myslí si školáci. „Na 
přechodu u zoo nám vadí bezohlednost 
řidičů.“
Mezi další kritická místa, na něž průzkum 
poukázal, patří přechody pro chodce 
u kamenolomu, Lidlu a na Obvodové ulici. 
Shromážděním odpovědí by projekt  
V Bystrci bezpečně neměl skončit.
„Chceme výsledky průzkumu prezentovat 
veřejnosti, nejlépe výstavou v prostorách 
radnice nebo knihovny,“ uvedl učitel Luboš 
Kleis. „Seznámíme s nimi také zastupitele 
a radní. Doufáme, že se brzy s těmi nej-
horšími a nejnebezpečnějšími místy podaří 
něco udělat.“ -vl-

těžit se stříkačkami, míčky i kuželkami, vyluš-
tit řadu úkolů nebo třeba zjistit, co se skrývá 
v tajemném pytli.

Na dobrovolném vstupném se vybralo 
1 117 Kč, použijeme je na další akce klubu.

Časopis Časostroj věnovalo dětem nakla-
datelství Extra Publishing! Třetí ročník dne 
pro rodiny se konal za finanční podpory sta-
tutárního města Brna. Děkujeme.

 -vl-
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 X Září přinese  
ZaHraDní slaVnost

Na druhý víkend školního roku si nic 
nedomlouvejte – v sobotu 14. září 
od 14 hodin začne v areálu školy 
Zahradní slavnost. Těšit se můžete 
na hry, soutěže, slavnostní otevření 
altánu – jak věříme, už zastřešeného – 
a špekáčky. Program upřesníme na 
stránkách klubu a v zářijovém vydání 
Krapáka. 

 X PráZDninoVá 
soutěž!  
I váš kousek prázdnin 
může vyhrát

Ocásek útočného hada, před kterým 
jste slavně utekli. Šiška, spadlá tátovi 
rovnou na hlavu. Tričko celé od 
borůvek, máma tak strašlivě vřískala. 
To jsou kousky prázdnin, s nimiž 
můžete vzpomínat, ukázat je, zasmát 
se – a vyhrát.

Pro všechny děti z Bystrce a okolí 
vyhlašujeme letní soutěž Kousek 
z prázdnin. Zažijte dobrodružství, 
veselou či napínavou příhodu 
a přivezte si na ni hmatatelnou 
vzpomínku – předmět, s nímž se váš 
zážitek pojí. Může to být naprosto 
cokoli; sbírka mušlí, kost dinosaura, 
ukopnutý nehet nebo jen pěkný 
kámen. Věc opatřete krátkým 
popisem vašeho prázdninového 
zážitku a přineste v září na zahradní 
slavnost do areálu školy Heyrovského 
32 v Brně-Bystrci. Všechny kousky 
z prázdnin vystavíme a ty, které 
návštěvníky slavnosti nejvíc zaujmou, 
bohatě odměníme.

Prázdniny začínají, podělte se o ně 
s ostatními!

stavba přírodní učebny-altánu u základ-
ní školy Heyrovského 32 v Bystrci úspěš-
ně pokračuje. na podzim minulého roku 
vznikla základní dřevěná konstrukce, letos 
v květnu podlahu pokryl štěrk a v září by 
mohl mít altán už hotovou střechu. Dokon-
ce ozeleněnou.

„Díky nezištnému úsilí mnoha lidí a da-
rům od veřejných institucí i soukromých fi-
rem se daří projekt posouvat k dokončení,“ 
raduje se Hana Jindrová, členka Klubu ro- 
dičů. 

S družení rodičů působící při základní ško-
le stavbu altánu iniciovalo a realizuje. Po do-
končení mají přírodní učebnu využívat ško-
láci pro výuku přírodovědy, kreslení i dalších 

předmětů. Zároveň na okolní ploše pomalu 
vzniká školní arboretum. „Na stavbu altánu 
v letošním roce přispěla městská část i Brno. 
Bez těchto peněz by se nám altán asi nepo-
dařilo vůbec realizovat,“ říká Hana Jindrová. 
Další zdroje nachází Klub rodičů v příspěv-
cích svých členů a ve výtěžku z akcí, které 
pořádá. Díky daru by měl během prázdniny 
získat altán konečně i střechu.

„Jestli vše půjde dobře, v září bychom 
chtěli altán slavnostně otevřít. Plánujeme 
uspořádat zahradní slavnost pro širokou 
veřejnost se zábavou, hrami a soutěžemi. 
Samozřejmě pozveme jmenovitě všechny, 
kteří ke zdaru projektu přispěli,“ slíbila Hana 
Jindrová. -vl-

altán pro školáky je na dobré cestě. 
Střechu by mohl mít už v září

Klub rodičů děkuje všem, kteří se stavbou altánu pomáhají: Statutární město Brno | městská část Brno-Bystrc 
| ZŠ Heyrovského 32 | SMART Comp. a.s. | La Corrida restaurant s.r.o. | Ing. arch. Romana Augustínová | 
Ing. Marek Michna – IDEA RS | Střední škola polytechnická v Brně | Pila Bystrc | JAPO autodoprava s.r.o. 
| Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA | ZEPIKO spol. s r. o. | firma MILAN PENČÁK | 
Ing. Zdeněk Helán | Ing. arch. David Titz – Archicon s.r.o. | Ing. Paris Chalivopulos | Ing. Pavel Mátl – AGEARCH.
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 X Výtvarná soutěž:  
VýsleDKy

SOuTěŽ jEDNOTLiVCů – celkem 
11 oceněných – ceny: poukázky 
v hodnotě 100 Kč do cukrárny Smile 
a drobné dárky

1. stupeň
Eliška Netoličková, 1.A
Katka Králová, 2.A
Vojta Sobek, 2.A
Radim Žalud, 2.B
Veronika Sviderská, 3.B
Matěj Lohniský, 4.A

2. stupeň
Marie Sviderská, 5.C
Kristýna Medková, 5.C
Patrik Máša, 6.B
Vojtěch Zoufalý, 6.B
Tomáš Lorenz, 9.A

Autorkou grafických návrhů  
k Výtvarné soutěži je Romana Sukeníková.

SOuTěŽ TříD – oceněno 9 tříd – ceny: 
dorty (přesněji řečeno rolády)

1.A | 2.B | 3.B | 4.A | 5.B | 5.C 
| 6.B | 7.A | 8.A | 

CENA POROTy – ceny: bonboniéry
9.B
2. oddělení školní družiny
3. oddělení školní družiny

V úterý 11. června se v tomto školním 
roce naposledy otevřela Heyrna. jídelna 
základní školy Heyrovského 32 se tak znovu 
proměnila v hráčské doupě. nažhavení hrá-
či se utkali v Heckmeck, nalož a jeď, ubon-
gu a ve starých dobrých piškvorkách. 

Přibližně dvacítka dětí se výborně bavila. 
Atmosféra v Heyrně byla dokonce tak dob-
rá, že paní učitelky i pan učitel zapomněli na 
role rozhodčích a předvedli svou vášeň pro 
hru. 

A kdo vyhrál? Doslova všichni. Ať už men-
ší nebo větší cenu, každý si nějakou, věno-

vanou základní školou a Klubem rodičů,  
odnesl.

Hernu deskových her po celý rok 
pro děti připravovali především paní učitel-
ka Polmanová a pan učitel Kleis. Ten však ze 
školy s koncem školního roku odchází a tur-
naj deskových her tak ztratí jednoho z hlav-
ních organizátorů. Bude tím ohrožen? Zeptali 
jsme se přímo Luboše Kleise.

„Heyrna bude příští rok pokračovat,“ ujis-
til nás pan učitel. „V jaké formě bude, ale 
zatím nevíme. V září se rozhodne. Takže se 
nechejte překvapit,“ dodal. Aji

Heyrna: Na konec sezóny turnaj o ceny

Děti Píšou
V rámci předmětu základy žurnalistiky 

jsme sepsali úsměvné příběhy. Lépe řečeno, 
pokusili jsme se sepsat. Vycházeli nám z toho 
příběhy jednak krvavé, jednak takové, o kte-
rých by rodiče asi vědět neměli, i když by 
události v nich popisované mohly být už pro-
mlčené. Opravdu nejlepší povídka, u které 
jsme se všichni zasmáli, je od jirky Klimeše. 

Kateřina Xaverová

seDmnácté naroZeniny
Je pondělí. Ano, jsem zaplaven pocitem, 

že mě čeká zase celý týden. Naštěstí mám 
první den za sebou. Bohužel ještě čtyři dny 
školy stojí přede mnou jako překážka k vy-
sněnému cíli. K té sladké odměně. K té třeš-
ničce na dortu. K víkendu. Ale po víkendu 
následuje další tvrdý týden.

Připadám si jako v jednom velkém ste-
reotypu. Nový týden – pět dní škola a pak 
víkend. Nový týden – pět dní škola a pak ví-
kend. A tak to jde pořád dokola. Až na to, že 
dnešek je speciál.

Dnes jeden velmi důležitý člen naší rodi-
ny slaví narozeniny. Není to ani máma, táta, 
moje sestra, ani já.Tento člen má krásnou, 
rezavou hřívu. Je spíše menší postavy. Není 
to ani hubeňour, ani tlouštík. Takový ten zla-
tý střed. Ano, je to náš pes. Jmenuje se Andy 
a není už žádný mladík. Dnes je mu 17 let. 
Tedy nejspíš.

Musím vám povědět příhodu z dávné mi-
nulosti. Bylo to kdysi, když jsem ještě nebyl 
na světě. To můj táta chodil se svými kama-
rády o Velikonocích po pomlázce. Obcházeli 
dům od domu, když si můj táta všiml, že za 
nimi jde nějaký pes. Neměl páníčka, žádný 

obojek. Prostě to byl uprchlík. Tak mu táta 
hodil koblihu. No, a ten pes si pochutnal. 
Když se už táta vracel domů sám, ten pes ho 
pořád pronásledoval. 

Táta se doma naobědval a chtěl pokračo-
vat ve velikonočním veselí se svými kamará-
dy. Jenže jakmile otevřel dveře, uviděl psa, 
jak sedí na prahu a čeká na něj. 

Protože v celé vesnici nikdo psa nepo-
strádal, nechali jsme si ho. A veterináři se 
nemohli shodnout na tom, kolik mu je let. 
Někteří říkali, že jeden rok, někteří tvrdili, 
že tři. Tak jsme se doma rozhodli, že mu bu-
dou dva. A dnes je to patnáct let, co si k nám 
Andy našel cestu.

Když jsem tedy dnes došel domů, čekal 
jsem následující tři hodiny, až budeme všich-
ni. Konečně jsme se sešli. Je čas slavit. Andy 
se motá kolem nás a neví, co se děje. 

A už to máma nese. Něco, co jsem nikdy 
neviděl. Byl to psí dort. Je přichystán z ma-
sové konzervy, šunky a salámu. A je v něm 
zapíchnutá svíčka. Pes začíná hodovat a po-
chutnává si. Už má tak plné bříško, že ne-
může dál. Tak zbytky dortu odneseme a za-
čneme mu nadělovat dárky. Dostal kostičku, 
nový pelech, psí sladkosti a byl velmi šťastný.

Na znamení díku nám Andy pověděl jedi-
né: „Haf!“ Jiří Klimeš, žák 8. A

Chcete se pochlubit ostatním, chcete aby 
Krapák zveřejnil i vaši povídku, básničku, 
obrázek nebo něco dalšího? Není nic jed-
noduššího! Pošlete svůj příspěvek mailem  
info@krap32.cz, nic víc není třeba. Kdo mail 
nemá, může svůj příspěvek předat paní uči-
telce Xaverové. 
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 X Tip na prázdniny:  
inline Bruslení  
na automotodromu

Kromě motorizovaných fanoušků brněn-
ského okruhu si jízdu po závodní dráze 
mohou vychutnat i příznivci kolečkových 
bruslí. Díky dostatečné šířce a kvalitnímu 
povrchu závodní dráhy budou in-line 
jízdy přístupné bruslařům všech úrovní, 
od úplných začátečníků až po zkušené 
jezdce. jedinou podmínkou účasti je 
bezpečnostní výstroj: přilba a chrániče 
kolen i loktů. Na automotodromu si 
můžete zajezdit v pátek 28. června, pá-
tek 26. července a pátek 9. srpna, vždy 
od 18:30. 

 X Tip na prázdniny:  
jeďte loDí ZaDarmo

Víte, že můžete jet lodí po Brněnské pře-
hradě zdarma? Stačí, je-li vám méně než 
12 let. Na stránkách www.dpmb.cz stačí 
zadat rok narození a směrovací číslo 
a dopravní podnik vám vystaví lístek.
Podmínkou vydání volné jízdenky je 
doprovod platící osoby starší 18 let, 
která neuplatňuje jinou slevu. Poukaz 
na volnou jízdenku vyměníte v pokladně 
lodní dopravy v přístavišti Bystrc nebo 
na lodi.

 X KVíZ?  
Nestíháme, až příště

Klub rodičů se omlouvá, ale v tomto 
vydání Krapáku další díl oblíbeného 
kvízu nenajdete. Bohužel školní rok 
skončí dříve, než bychom dokázali 
sebrat odpovědi na soutěžní otázku 
a vyhlásit vítěze. Těšte se ale na září – 
hned v prvním čísle Krapáku v novém 
školním roce bude kvíz pokračovat 
a cena, kterou budete moci vyhrát, bude 
opravdu pěkná. 

 X Pracovní setkání Klubu 
Srdečně zveme všechny členy a pří-

znivce Klubu rodičů na další pracovní 
setkání ve středu 19. června 2013 od 
17 hod. v salonku cukrárny smile na 
náměstí 28. dubna 40 v Bystrci (za kos-
telem).

Za výbor Klubu rodičů se na viděnou 
těší – Michaela Lužová, předsedkyně

VýtVarná soutěž  
přinesla pozoruhodná díla

jak ochránit dítě před úrazem? místnost 
vylepíte molitanem, obalíte dítě bublinko-
vou fólií a vhodíte dovnitř. i takový lehce 
sarkastický návod se objevil ve výtvarné 
soutěži na téma Hrajeme si bez úrazu. 

Kromě něj defilovaly v soutěžních příspěv-
cích řady vodáků s vestami, jezdců s chrániči, 
k vidění byl ale také nešťastník, rozpálený do-
běla při lezení po drátech elektrického vede-
ní. Ten si vysloužil speciální cenu poroty.

Výsledky soutěže vyhlásily a ceny členům 
předaly v úterý 4. června ve školní tělocvič-
ně členky Klubu rodičů. Zábava a jásot byly 
ohromné, odměny sladké a tak se příští rok 
zřejmě zase sejdeme už při čtvrtém ročníku 
výtvarné soutěže. 

Dorty pro vítěze věnovalo Sdružení au-
tomobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 
v zastoupení pana Vojtěcha Máši. Děkujeme.
 -vl-


