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Tři roky Klubu rodičů
Školním rokem 2013/14 vstoupí Klub ro-

dičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 do čtvrtého 
roku své existence. Jaké byly uplynulé tři 
roky? Splnil Klub očekávání svých členů a za-
kladatelů?

Klub byl založen 16. listopadu 2010. Ob-
čanské sdružení vzniklo z iniciativy skupiny 
rodičů tehdejší 5. A, k níž se ochotně připojila 
řada dalších. Hlavní náplní klubu podle zakla-
datelů mělo být získávání peněz pro školu, ať 
již z dotací, od sponzorů nebo pořádáním růz-
ných akcí. 

Prvním projektem klubu se stala snaha 
o získání dotace městské části, z níž měly být 
zakoupeny předměty, určené pro zpříjemnění 
pobytu žáků ve škole. Klub se však od začátku 
neomezil pouze na loudění příspěvků z ve-
řejných rozpočtů, hned v březnu roku 2011 
uspořádal svou první vlastní akci. Stala se jí 

 X Vzpomínka z prázdnin 
může přinést výhru

Prázdniny skončily, děti z Bystrce a okolí si však 
na ně budou moci brzy společně zavzpomínat. 
A přitom třeba i něco vyhrát. Soutěž Kousek 
z prázdnin pro ně připravil Klub rodičů ze Zá-
kladní školy Heyrovského 32 v Brně-Bystrci.
„Každý si rád z prázdnin přinese zajímavý před-
mět, který mu letní zážitky připomene. Může to 
být sbírka mušlí, ukopnutý nehet, kost dinosau-
ra nebo třeba jen špinavé tričko, s nímž se pojí 
legrační příhoda,“ popisuje předsedkyně Klubu 
rodičů Michaela Lužová.
Úkolem dětí je přinést zajímavý či bizarní 
předmět spolu s popisem letního zážitku, kte-
rý je s věcí spojen a do 12. září ho odevzdat 
paní učitelce Janouškové. Opozdilci ho mohou 
vzít na zahradní slavnost Klubu rodičů.
„Kousky z prázdnin vystavíme a návštěvníci 
slavnosti svými hlasy určí vítěze. Ti získají pěkné 
odměny,“ slibuje Michaela Lužová.
Děti mohou přinést tolik věcí, kolik jen o prázd-
ninách nasbíraly – pořadatelé žádná omezení 
nekladou. „Těšíme se na opravdové rarity, ta-
jemné nálezy a záhadné věci. Vyhrát ale může 
i věc, která je milá a jejíž příběh příchozí potěší,“ 
dodává předsedkyně Klubu.
Zahradní slavnost Klubu rodičů začne druhý zá-
řijový pátek v 16 hodin na hřišti Základní školy 
Heyrovského 32 v Brně. Podrobnosti o soutěži 
se dozvíte na www.krap32.cz, s dotazy se obra-
cejte na info@krap32.cz.
Mediálním partnerem soutěže je Bystrčník.cz

Kousek z prázdnin – stručná pravidla
• Vyber si jednu nebo víc věcí, s níž máš spo-

jený letní zážitek – to bude tvůj Kousek 
z prázdnin

• Na kousek papíru napiš stručně příběh svého 
kousku tak, aby zaujal ostatní 

• Přines v pátek 13. září odpoledne na Zahrad-
ní slavnost

• Prohlédni si věci ostatních, hlasuj a těš se na 
výhru!

Kousek z prázdnin: O veliKé KOsti
O prázdninách jsem byla se svou sestrou 
Pandorou a tatínkem na čundru. Čundry 
vymýšlí můj otec, jsou strašně namáhavé, 
vždycky je vedro, všude rozhledny, komáři 
a vůbec je to hnus. Jeho to baví, protože je 
blázen.
A tak se plahočíme v letním parnu po louce, 
sestra nadává, já nadávám, jen táta se ra-
duje. Tak mu nadáváme o to víc. Zničehonic 
vidíme u cesty obrovskou kost.
„Je to odpornost největší,“ říká sestra.
„Chce se mi blít,“ říkám já.
„Hurá! Kost tyranosaura! Nádherná kost 
obrovské předpotopní krávy, sláva, slá-
va!!!“ jásá otec.
A tak jsme vzaly kost a praštily ho do hlavy 
a hnaly až do vesnice, kde nám musel koupit 
nanuka.

Minerva Lošťáková, 6. A

KVíZ o ceny 
Podrobnosti na straně 4!

Výtvarná soutěž pro žáky školy, pro niž se zda-
řilo získat sponzory a nejlepší malíři tak mohli 
být odměněni bohatými cenami.

Oba první projekty dopadly úspěšně, což 
podnítilo další aktivitu. V dubnu 2011 klub 
uspořádal v prostorách školy Knižní bazar, 
v červnu ve spolupráci se školou zábavné dět-
ské odpoledne. Se školáky se klub na konci 
června rozloučil, odcházejícím deváťákům 
předal dárky, aby pak v září přivítal nové žáky 
školy. V říjnu 2011 následovala Upíří stezka – 
procházka setmělým lesem, na níž příchozí 
děsila hrůzná strašidla a v listopadu pak Velký 
bystrcký bazar. Ten nabídl dětem i rodičům 
možnost prodat či koupit různé drobnější 
věci, ale také zábavu. Soutěž ve sbírání ježčího 
trusu zaujala dokonce i novináře brněnského 
Deníku.

Pokračování na straně 2

Za vydatné pomoci sponzorů se Klubu ro-
dičů podařilo přes prázdniny dokončit střechu 
veřejné učebny-altánu. U příležitosti dokon-
čení této etapy stavby pořádá Klub rodičů pro 
všechny děti z Bystrce a okolí v pátek 13. září 
2013 Zahradní slavnost.

Neváhejte a přijďte, čeká na vás příjemný 
podvečer! Od 16 hodin pro vás bude připrave-
na spousta soutěží, zábavy a táborák, na němž 
si opečete buřt, topinku nebo třeba hada. 

Kdo má kytaru či jinou podobnou hlučnou 
věc, vezměte ji s sebou. A nezapomeňte na 
svůj Kousek z prázdnin – třeba to bude prá-
vě ten vítězný! Zahradní slavnost Klubu rodi-
čů, areál ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci, pátek 
13. září od 16 hodin.

Přírodní učenu altán realizoval Klub rodičů 
a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. 
za finanční podpory: Statutární město Brno, 

MČ Brno-Bystrc, ZŠ Heyrovského 32, La Corri- 
da Restaurant s.r.o., Smart Comp a.s.

mediální partner: Bystrčník.cz
sponzoři: Ing. arch. Romana Augustínová, 

Ing. Marek Michna IDEA RS, Ing. Paris Chali-
vopulos, Ing. Pavel Mátl – AGEARCH, 

 JAPO autodoprava s.r.o., 
 ZEPIKO spol. s r. o., 

ZaHradní SlaVnoSt: 
Altán se otevírá, hadi se pečou

pro rodiče
pro děti s rodiči

pátek 13. září 2013
otevření altánu

špekáčky
zábava

pro děti
pro rodiče s dětmi
od 16 hodin 
soutěž Kousek z prázdnin – 
přineste a vyhrajte!
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Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.

www.krap32.cz

 Milan Penčák, DEKTRADE, SIKA CZ, Stani-
slav Luža, Štěpán Kučera, Ing. Radek Vala

na stavbě a její přípravě se dále podíleli: 
Ing. Eva Fajkusová, budoucí zedníci a truh-
láři ze Střední školy polytechnické Jílová 
Brno, Lesy města Brna – pila Bystrc, Zdeněk 
Wolf,  Green Ville Service s.r.o.

Všem moc děkujeme!
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Tři roky Klubu rodičů
Dokončení ze strany 1

Rodiče ocenili v druhé polovině roku 
2011 činnost klubu nejen svými finančními 
příspěvky, ale také tím, že zvolili dva členy 
klubu, Janu Benešovou a Vojtěcha Mášu, do 
školské rady. 

Podrobný výčet dalších akcí by byl příliš 
dlouhý, a tak jen stručně o některých z nich. 
V lednu 2012 se konal první ročník Polární 
noci, při níž mohly odvážné děti s rodiči zažít, 
jaké to je přespávat v hlubokém mraze pod 
stanem v přírodě, v březnu se klubu podařilo 
uspořádat ještě větší Velký bystrcký bazar ve 
Společenském centru, dokonce s historicky 
prvními oficiálními závody želv v běhu. Du-
ben přinesl druhý ročník výtvarné soutěže 
a červen další Den pro rodiny, tentokrát se 
stezkou plnou úkolů i jízdou na ponících. Na 
opakovanou Upíří stezku na podzim 2012 
přišlo už přes 260 dětí, v lednu 2013 znovu 
nocovali odvážlivci na ledu Brněnské přehra-
dy při další Polární noci a Výtvarná soutěž 
na jaře 2013 opět přinesla mnoho sladkých 
odměn.

Na podzim 2011 se v klubu začalo disku-
tovat o možnosti vytvoření přírodní učebny 
altánu. Ačkoli se projekt zprvu zdál být nad 
finanční i organizační možnosti sdružení, 

díky obětavé práci se během jediného roku 
zdařilo realizovat takřka nemožné. V létě 
2013 altán v areálu školy stojí, dokonce se 
zatravněnou střechou, a může být od nové-
ho školního roku využíván k venkovní výuce 
i odpočinku.

Během celých tří let existence Klubu jsme 
se vynasnažili své členy, rodiče žáků školy 
i veřejnost informovat o všech aspektech 
činnosti, řešit problémy, na které nás rodi-
če upozorňovali a přispět k otevřené diskuzi 
o životě ve škole se všemi, jichž se týká. Zprá-
vy o událostech ve škole a klubu si můžete 
po celé tři roky přečíst na našich webových 
stránkách (www.krap32.cz) i na Facebooku, 
klub také vydává klubový zpravodaj Krapák, 
který se zejména ve své papírové verzi těší 
mezi žáky školy stále rostoucímu zájmu. 

Bylo vždy základním principem klubu do-
ložit svým členům, rodičům žáků, že jejich 
příspěvky na činnost sdružení jsou vyna-
kládány účelně a přinášejí citelný prospěch 
jak jim, tak především jejich dětem. Snad 
se nám to daří – důkazem může být kaž-
dým rokem rostoucí ochota rodičů stát se 
členy klubu i rostoucí objem vybraných pří-
spěvků. Všem, kdo nás jakýmkoli způsobem 
během uplynulých tří let podpořili, znovu  
děkujeme.

Ačkoli byla dosavadní činnost klubu vel-
mi úspěšná, budoucnost sdružení není jistá. 
Všechny aktivity klubu závisí výhradně na 
dobrovolné činnosti členů výboru, jehož slo-
žení se však od založení klubu obměnilo jen 
minimálně. Děti zakládajících členů ze školy 
odcházejí a spolu s nimi odejdou ze sdružení 
i jejich rodiče. Pokud je nenahradí noví lidé, 
klub postupně zanikne. 

Prosíme proto všechny rodiče – staňte se 
aktivními členy výboru klubu, přijďte mezi 
nás! Práce v klubu je zábavná a nezatíží vás 
nad míru, kterou si sami určíte. odměnou 
vám bude stálé zlepšování života vašich 
dětí ve škole.

VIKTOR LOŠťáK, 
místopředseda Klubu rodičů

altán je po prázdninách jiný. ne, nepře-
stavěli jsme ho, ale podařilo se pořídit mu 
střechu. a ne ledajakou.

Před koncem školního roku se rozběhly 
práce na další etapě stavby altánu. Klub rodi-
čů měl v plánu zrealizovat zastřešení. Kromě 
toho se však díky dalším sponzorům podařilo 
položit základ budoucí podlahy altánu. 

Společnost ZEPIKO spol. s r. o. darovala 
Klubu rodičů štěrk, který také velkým ná-
kladním automobilem zdarma dopravila 
z pískovny až do školy. Pan Milan Penčák jej 
pak bez nároku na odměnu za pomoci svého 
malého nakladače přemístil přímo k altánu 
a ušetřil tak členy Klubu rodičů od značné 
fyzické námahy.

Hlavní prázdniny Klub rodičů využil na rea- 
lizaci střechy altánu. Materiál na bednění 
poskytla za výhodných podmínek společnost 
DEKTRADE a.s., práce se ujali pánové Luža 
a Kučera. Svod a žlab dodal klempíř Zdeněk 
Wolf z Bystrce.

Kompletní dodávky hydroizolace střechy 
se jakoby samozřejmě zhostila společnost 
SIKA CZ, s.r.o. A pak už bylo vše připraveno 
pro osázení střechy rozchodníky a sucho-
milnými travinami. Klub rodičů nenechal nic 
náhodě a oslovil společnost s dlouholetý- 
mi zkušenostmi v tomto oboru – GreenVille 
Service s.r.o.

Všem sponzorům a partnerům 
moc děkujeme.

Altán se ZaZelenal

bude zelená střecha vyžadovat náročnou údržbu?
Střecha je osázena suchomilnými rostlinami a oseta suchomilnými travinami. Zavlažovat 
porost je nutné jen dva až tři týdny po vysázení, poté jiná závlaha než deštěm není nutná. 
Občas pokropit by se měla jen v nejprudším létě. Na podzim bude nutné sesbírat ze stře-
chy listí blízkého ořešáku a jednou ročně střechu pokosit a pohnojit. Celkově tedy ozeleně-
ná střecha nijak zvlášť náročnou údržbu vyžadovat nebude.

 X Ve dnech 16.–20. září proběhne v Základní škole Heyrovského 32 sběr papíru
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 X Fenologie stromů
Jak jsme informovali v předchozích vydáních 
Krapáka, ZŠ Heyrovského se zapojila do me-
zinárodního projektu The Globe. Zde jsou po-
střehy pana učitele Mitaše z prvního projektu.
Ve 2. pololetí loňského školního roku žáci pod 
vedením pana učitele Mitaše měřili teplo-
tu (noční minimum, denní maximum, v 8.00 
hod., ve 14.00 hod. ) a množství srážek. Dále 
v tomto období pravidelně jednou týdně ve 
skupinách pozorovali a zapisovali, jak raší pu-
peny na označených větvích vybraných stro-
mů (v tomto pomáhali žákům 7. ročníku žáci 
9. ročníku). 
Ze získaných hodnot potom vytvořili v pro-
gramu Excel tabulky a grafy, ze kterých vyvo-
zovali závěry – na čem je závislé jarní rašení 
pupenů stromů, při jakých teplotách k rašení 
dochází, zda je ovlivněno srážkami a také po-
zorovali rozdíly v rašení různých druhů stro-
mů. Závěrečné zpracování a vyhodnocení na 
PC proběhlo za pomoci pana učitele Palupy 
v multimediální učebně.
Byl to náš první projekt v rámci projektu Glo-
be. Tím, že se jednalo o dlouhodobý projekt, 
bylo těžké dodržet pravidelná měření a pozo-
rování, což se nám ale až na drobné výjimky 
podařilo. Celkově bych hodnotil projekt jako 
úspěšný, pro žáky přínosný, rádi bychom 
v něm pokračovali i v příštích letech, kdy už 
bude také možné porovnávat data z jednotli-
vých let. Také bychom rádi přidali další projekt 
např. z pedologie. 
V rámci tohoto projektu jsme se také zabýva-
li fenologií ryb – konkrétně závislostí začátku 
tření cejna velkého v řece Svratce na teplotě 
vzduchu, teplotě vody a čistotě vody. Na tom-
to pozorování se podíleli zejména žáci 9. roč-
níku. Naměřená data se nám bohužel nepoda-
řilo zpracovat, pokusíme se o to v rámci hodin 
informatiky v příštím školním roce.

Mgr. Jiří MiTAŠ, ZŠ Heyrovského 32 
zdroj: www.zsheyrovskeho32brno.cz

 X děti píšou
V předchozích vydáních Krapáka jsme právě 
na tomto místě rádi zveřejňovali práce dětí. 
Doufáme, že i v tomto školním roce vám 
budeme moci přinést velmi zajímavé texty. 
A nemusí se jednat jen o školní práce. 
Děti, píšete? Pošlete nám svůj text na  
info@krap32.cz. Předat nám jej můžete také 
prostřednictvím paní učitelky Xaverové.

 X Plot u hřiště  
je zase v pořádku

O prázdninách se povedlo u školy opravit 
nejen záchody, ale také zborcené oplocení 
hřiště. Původní drátěné pletivo nahradila 
polypropylenová síť. Doufejme, že opravený 
plot vydrží víc, než původní.

 X bylinkám se daří
Bylinková zahrádka, vytvořená na konci škol-
ního roku žáky osmých tříd u altánu v areálu 
školy, úspěšně přečkala díky péči personálu 
školy letní vedra. Záhonek se směsí rozličných 
rostlin se zelená a roste. Najdeme tu různé 
druhy máty, magi, libeček, celer, oregano 
nebo třeba vzácný aromatický buštík králov-
ský.

Hey Foto léto 2013
Základní škola Heyrovského 32 v brně 

vyhlašuje iii. ročník letní fotografické sou-
těže Hey foto léto 2013 na téma „Zvířata“. 

Fotografuj doma své mazlíčky, na výletě 
divoká zvířata, na dovolené exotickou zvěř, 
nebo třeba v parku či na hřišti. Soutěží se ve 
dvou kategoriích – 1.–5. ročník a 6.–9. ročník.

Novinka – nemusíš fotky vyvolávat! Sta-
čí je poslat na adresu: duda@zsheyrov-
skeho32brno.cz. A přidej své jméno, třídu 
a název fotografie. Můžeš vyhrát digitální 
fotoaparát!

Průběh:
červen – vyhlášení soutěže
červenec, srpen, září – fotografování na do-

volené, na chalupě, doma, v přírodě
září – odevzdání fotografií do soutěže na 

e-mail duda@zsheyrovskeho32brno.cz
říjen – zpracování fotografií, vyvolání, přípra-

va výstavy v prostorách školy
listopad – vyhodnocení nejlepších fotografií 

v jednotlivých kategoriích

Milé děti,
soutěž je pro vás skvělou příležitostí vzít 

do ruky fotoaparát a podívat se na svět přes 
hledáček objektivu nebo displej vašeho digi-
tálního fotoaparátu. Vyzkoušejte si uložení 
fotografie do vašeho počítače, využijte mož-
ností internetu pro poslání fotografií for-

mátu 13 × 18 cm. Přeneste kousek rodinné 
pohody na fotografii. Ukažte, jak dokážete 
zachytit okamžik a vystavte své fotografie 
u nás ve škole. Těšíme se, že vás fotografová-
ní uchvátí a že prázdniny budou pro vás tou 
nejlepší motivací fotit – fotit – fotit.

Soutěž pořádá ZŠ Heyrovského 32

PraVidla:
• každý fotograf může poslat maximálně 

dvě fotografie
• formát fotografie 13 × 18 cm (nebo bude 

při zpracování oříznuta na daný formát)
• do e-mailu autor ke každé fotografii uve-

de: jméno a příjmení – třídu – název fo-
tografie

• termín odevzdání do 30. 9. 2013 (e-mai-
lem na duda@zsheyrovskeho32brno.cz)

PoSouZení:
• skupina porotců z řad učitelů a profesio-

nálních fotografů
• hodnotit budeme celkový dojem, kvalitu 

fotografie, kompozici, nápad, myšlenku

VyHodnocení:
• v každé kategorii první tři umělci
• nejlepší fotografie soutěže
• zvláštní cena učitelů

více na www.zsheyrovskeho32brno.cz

Rekonstrukce záchodů na ZŠ Heyrovského, kvůli níž si žáci užili o týden delší prázdniny, byla v polovině 
srpna úspěšně dokončena. Děti tak 2. září uvítalo novotou zářící sociální zařízení. Opravy ze svého roz-
počtu uhradila městská část, náklady byly přibližně 2,4 milionu korun.

Kvůli rekonstrukci záchodů dostaly děti 
ze ZŠ Heyrovského vysvědčení o týden dřív. 
Mnozí se obávali, že ani tak vybraná staveb-
ní firma nestihne svou práci za prázdniny 
dokončit.

Bourací práce ukously značnou část har-
monogramu stavby, nakonec ale – díky zá-
věrečnému finiši – byla většina prací dokon-

čena včas. Školní rok tak začal podle plánu 
a děti a učitelé mají k dispozici nové zavěše-
né toaletní mísy, zapuštěná umyvadla, ob-
rovská zrcadla a samozřejmě také dávkovače 
mýdel, zásobníky na ručníky a další doplňky. 
Chlapecké záchody jsou vyvedeny v kombi-
naci bílá – zelená – šedá, dívčí v bílé - oran-
žové - šedé.

toalety ve škole jsou opravené
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 X brnĚnSKé dny  
Pro ZdraVí

Statutární město Brno, Kancelář Brno – Zdravé 
město a Základní škola Heyrovského 32, Brno, 
zvou bystrckou veřejnost na akce 19.ročníku 
„Brněnských dnů pro zdraví“ a především pak 
na přednášky na aktuální témata, které pro-
běhnou v prostorách jídelny naší školy:
1) 1. 10. 2013 (út) 17:00–18:00 
PORUCHY PŘÍJMU POtRAvY – přednáška na 
téma stravování mládeže v souvislosti s poru-
chami příjmu potravy (Anabell)
2) 3. 10. 2013 (čt): 17:00–18:30 
BeZPeČNĚ NA iNteRNetU KYBeRŠiKANA – 
přednáška o tom, jak předcházet šikaně 
a dalším formám násilí u dětí prostřednictvím 
internetu a mobilních telefonů (Městská 
policie)

 X tipy Klubu rodičů
sobota 7. 9., 14 –18 hodin • Bystrcký scuk 
Přijďte na pravidelné odpoledne s hrami, sou-
těžemi, skákacím hradem zdarma, divadel-
ním představením a koncertem. Koná se od 
14 hodin před Ekumenickým centrem Archa 
na Horním náměstí (ulice Lýskova) v Brně-
-Bystrci, nad konečnou zastávkou tramvaje 
č. 1 (Ečerova).

Pátek 13. září a sobota 14. září,  
9:00 –16:00 • Festival vědy v parku na Kraví 
hoře. Netradiční ovoce, biopaliva z révy, jak 
poznat čistou vodu a půdu, proč je pH podi-
vuhodná, jak funguje paměť a naše smysly, 
ukázky práce Hasičského sboru Jihomorav-
ského kraje, hry na taktickém simulátoru 
VBS2 VTK, testování fyzické zdatnosti či ukáz-
ky zbraní, skuteční roboti, modely letadel, 
žonglérské vystoupení Dominika Grohmanna, 
izolace DNA z ovoce, chemická dílna, farao-
novi hadi, vypouštění gina z lahve, oblíbený 
autobus MOBiDiK, laserová střelnice a další. 
Vstup na všechny akce je zdarma.

Podrobnosti na www.festivalvedy.cz

 X Připravujeme
16. října v 17 hodin se bude konat VALNá 
HROMADA Klubu rodičů v cukrárně Smile na 
náměstí 28. dubna v Bystrci. Zveme všechny  
členy sdružení. Po skončení valné hromady bu- 
de navazovat pracovní schůzka výboru Klubu.

PrVní ŠKolní den

V pondělí 2. září šli i v Bystrci poprvé do školy noví žáci prvních tříd. Na základní škole Heyrov-
ského přivítala žáky ředitelka školy Ludmila Eliášová a starosta městské části Vladimír Vetchý 
(ČSSD).

co by to bylo za Krapáka, kdyby v něm 
nebyl kvíz? Správně, byl by to Krapák bez 
kvízu. tenhle Krapák je ale jinačí, s kvízem, 
jak má správný Krapák být. Znovu v něm 
můžete vyhrát pěknou cenu, stačí správně 
vyluštit soutěžní otázku.

Pro odpověď si tentokrát zajděte na školní 
hřiště. Kromě sportovních zařízení zde také 
rostou různé stromy a keře, některé z nich 
jsou opatřeny dřevěnými tabulkami s po-
pisem. Právě takovou tabulku najdete u asi 
dva metry vysokého liliovníku, zasazeného 
v dubnu 2012 tehdejšími prvňáčky. Liliov-
ník najdete u asfaltové cesty mezi spodním 
a horním hřištěm. Naše otázka zní: O jaký 
druh liliovníku se jedná?

Odpověď do 21. září 2013 vhoďte do 
bedničky u šaten nebo ji pošlete mailem na 
info@krap32.cz. Nezapomeňte uvést své 
jméno a třídu! Jako obvykle v přímém přeno-
su školním rozhlasem vybereme ve ztřeště-
ném losování jednoho výherce a odměníme 
jej pěknou cenou.

Kvíz, kvíz, kvíz!

Upíří stezka III.

2. listopad


