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UPÍŘÍ STEZKA - 6. 11. 2021
Po nedobrovolné loňské pauze se
nám letos podařilo uspořádat výroční
10. Upíří stezku. Zájem návštěvníků
byl obrovský, tak jako jsme bývali
zvyklí v minulosti. V temném lese na
účastníky opět čekala smečka živých, zaručeně pravých strašidel,
a komu se podařilo z lesa vyváznout
živému, mohl se v cíli občerstvit
chleby s pomazánkou, gulášem nebo
opéct špekáček na ohni. Novinkou
byla možnost vyfotit se ve fotokoutku s trojhlavým psem Kerberem,
kterou využili pouze ti nejodvážnější
přeživší.

Foto zdroj: archiv KRAPu

UPÍŘÍ KEŠKA 7. - 21. 11. 2021
Skutečnost, že jsme v minulém roce
nemohli z důvodu lockdownu uspořádat Upíří stezku, nás zarmoutila natolik, že jsme vymysleli akci náhradní Upíří kešku. Koncept byl přizpůsoben
situaci - stezku si rodiče s dětmi procházeli po setmění individuálně v čase,
který jim vyhovoval. Protože i letos se
mnoho účastníků nemohlo nebo nechtělo hromadné Upíří stezky zúčastnit, rozhodli jsme se vyjít jim vstříc
a Upíří kešku zopakovat. Strašidelnou
trasu nočním lesem, už bez živých strašidel, ale zato s pokladem na konci,
jsme pro zájemce udržovali ještě dva
týdny po proběhnutí Upíří stezky.
Stejně jako všechny akce pořádané
KRAPem, realizoval tyto akce celý tým
bez nároku na honorář, a díky tomu
bude 100 % výtěžku využito na zpříjemnění výuky našich dětí na Heyráku.
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Dále proběhlo
ZAHAJOVACÍ PIKNIK 14. 9. 2021
Po roční pauze mohl letos opět
proběhnout piknik u altánu jako
přivítání nového školního roku. Sešli
jsme se v hojném počtu především
s rodiči prvňáčků, akce je však vždy
otevřena všem rodičům, dětem
i pedagogům ze školy. Společně
připravené občerstvení, zábava na
školním hřišti a v přilehlém okolí,
opékání špekáčků i KRAPův bezedný
kelímek - tím vším si mohli
návštěvníci
zpestřit
příjemné
odpoledne. Mnohé děti si z akce
odnesly i vlastnoručně vyrobený
žonglovací míček, se kterým mohou
doma trénovat tuto netradiční zábavu.

Foto: archiv KRAPu

Pozvánky pro zájemce o dění v klubu
Nejbližší pracovní
schůzka KRAPu:

Členská schůze
(výroční setkání)

25. 1. 2022
od 18:00

1. 3. 2022
od 18:00

Místo:
Zoologická pivnice

Místo:
Zoologická pivnice

u zast. ZOO (salónek)
(případná změna bude oznámena
na webových stránkách)

u zast. ZOO (salónek)
(případná změna bude oznámena
na webových stránkách)
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Anglické okénko

Foto zdroj: www.ajshop.cz

ANGLICKÉ KNÍŽKY
PRO 1. STUPEŇ
V minulém školním roce jsme do
školní knihovny darovali první sérii
16 anglických knih pro výuku ve
skupině nebo i půjčení ze školní
knihovny
(pokročilost
Little
Explorers A). Po pozitivních ohlasech
jsme letos rádi objednali další dvě
série mírně pokročilejší. Knížky jsou
objednány a jakmile je obdržíme,
předáme do školy. Jedná se o tituly:
A Fun Day Out a Daisy and Danny
Reader z nakladatelství Macmillan
(pokročilost Little Explorers B).
Přesné informace o knihách lze
dohledat například na www.ajshop.cz.
Celkové náklady 3908,-.

EASY ENGLISH
Procvičení angličtiny pro malé
i velké. Každý, kdo nám zašle
vyluštěnou
tajenku
na
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com,
získá kelímek KRAP v barvě dle
výběru. Kelímek můžete využít na
některých akcích KRAPu jako
„bezedný“ (neomezené čepování
pití z várnice). Platí do vyčerpání
zásob kelímků.
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Čeká nás na konci školního roku
KRAP NA VODĚ
V červnu 2021 jsme poprvé
vyrazili s KRAPem na vodu.
Vybrali jsme si oblíbenou řeku
všech českých vodáků - Sázavu.
Během dvou dnů jsme spluli úsek
ze Zruče nad Sázavou přes Kácov
do Českého Šternberka. Akce se
vydařila a my jsme se hned po jejím
skončení rozhodli, že ji v příštím
roce zopakujeme. Chceme ovšem
poznávat další krásné úseky této
řeky, a proto se v roce 2022
vypravíme na splutí z Týnce nad
Sázavou do Pikovic - údajně toho
nejhezčího, co Sázava nabízí.
Možná jsou mezi rodinami
z Heyráku takové, co tento úsek
znají a chtěly by si ho splout
s námi. Nebo rodiny, které by na
vodu rády vyrazily, ale nemají
s kým. Přidejte se k nám!

Přihlašování do 31. 3. 2022 (po
tomto termínu objednáváme lodě).
Spaní je možné ve vlastním stanu
na tábořišti v Týnci nad Sázavou.
Doprava na místo individuálně.
Účastníci si hradí veškeré náklady.
Více informací rádi zodpovíme na:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
➢ Krapova tajná stezka 05/2022
➢ Zahradní slavnost - výpomoc
06/2022
➢ Sen noci svatojánské 06/2022

Termíny našich akcí a jejich
přesná forma budou projednávány
na pracovních setkáních a Členské
schůzi. Srdečně na ně zveme
všechny zájemce o dění v klubu.
I Vy můžete ovlivnit, jakým
směrem se bude klub dále vyvíjet.
Těšíme se na Vás!

ODLOŽENO NA NEURČITO
➢ Natírání altánu

KRAP na Sázavě:
2. - 5. 6. 2022
Týnec n. Sázavou - Pikovice

ROK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ PŘEJE KRAP
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