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Milí účastníci,
tak jsme zahodili anonymitu internetu 
a můžeme si všichni hledět do tváře, 
CVVZ Brno 2014 začala.
Když jsem se dnes ráno vzbudil, tak 
kromě pocitu zimy jsem cítil, že se akce 
povede. Stresy posledních týdnů a mě-
síců se rozhodly, že mě nebudou trápit 
a na tváři se mi objevil úsměv. Dostalo se 
mi jistého přesvědčení, že když jsme na 
této akci tak dlouho usilovně pracovali, 
určitě budete spokojení.
Články, stejně jako jiné zpravodaje v le-
tech minulých, tu pro vás budou po celou 
dobu konání CVVZ a když se rozhodnete 
zabřednout do jejich řádků, nabídnou 
vám reportáže z programů, výsledky 
dotazníků, upozornění na zajímavosti 
a další věci na které společně na CVVZ 
narazíme. A jestliže budete mít vy nějaký 
zajímavý námět, či dokonce konkrétní 
článek, nebojte se nám jej předat. Lidé 
z informačního centra vás určitě odkážou 
správným směrem.
V tomto čísle však žádné programové 
reportáže nečekejte, strojem času naše 
redakce neoplývá, což je škoda, jelikož 
je nachystáno tolik zajímavých programů 
a k tomu tak málo času na jejich projití 
a zpracování. Najdete zde však informace 
o věcech fungujících kolem vás, takže 
pokud zrovna nebudete vědět coby, třeba 
vám v rozhodování pomůžeme my.
Pevně doufám, že budeme redakcí, která 
vás bude hodna, že budete rádi pročítat 
naše příspěvky, ale ať tak či tak, bude to 
pro nás skutečně velká zkušenost a o tom 
přece celá CVVZka je.
Ráno na počtenou
Gomi

Editoriál

Z příprav CVVZ

Přežití
Pozor, pozor, nechť zbystří všichni příro-
dy chtiví i nechtiví! Na vědomost se dává, 
že jsou pro všechny účastníky připraveny 
kromě již všem známých programů také 
tři nové programy na téma PŘEŽITÍ.
Na co se můžete těšit? V průběhu celé 
neděle se můžete dozvědět mnohé z te-
orie i praxe týkající se přežití v přírodě. 
Zajímá-li vás, jak přežít nejen v extrém-
ních situacích, přijďte na první teoretický 
blok v neděli dopoledne. Láká-li vás vy-
zkoušet si přežití na vlastní kůži, určitě si 
nenechte ujít praktický blok odehrávající 
se kolem nedělního poledne. A kdo by se 
chtěl dozvědět něco o tom, jak začlenit 
téma přežití do táborů či jiných progra-
mů, nechť zaměří pozornost k třetímu 
programu v neděli večer.
Programy nebudou fyzicky nikterak 
náročné, rozhodně však budou stát za to! 
Všichni zájemci ať se přihlásí na infocent-
ru. Počet míst je omezen!

Jak je to s MHD
Od září jsme se pro vás snažili zařídit 
jízdné zdarma na městskou hromadnou 
dopravu, jak to máte napsané na vstu-
pence. Přes pozitivní přístup dopravního 
podniku a příslib rychlého vyřízení se vše 
nakonec zastavilo těsně před cílem.
Všem se omlouváme, ale pravděpodobně 
kvůli povolebním změnám v personálním 
složení příslušného oddělení brněnského 
magistrátu jsme nakonec byli srozuměni 
se záporným výsledkem.

I přes nápis na vašich visačkách, neplatí 
tyto kartičky jako náhrada jízdného na 
brněnské spoje.

První kolo jarmarku 
zkušeností začíná 
již zítra
  Tržiště inspirace, vychytávek, organi-
zací a projektů, to je Jarmark CVVZ. Od 
zítřejších 9:30 do pravého poledne budou 
trhovci zkušeností nabízet a prezento-
vat U draka na ZŠ Milénova. Budete mít 
možnost zeptat se jich na cokoli, co vás 
zajímá a načerpat zde tolik inspirace, 
kolik jen dokážete vstřebat. Máte dopo-
ledne program a nemůžete přijít? Nevadí, 
tržiště bude otevřeno i v neděli od 13:30 
do 16:00. Je to doprovodný program, tudíž 
není třeba se přihlašovat. Těšit se můžete 
třeba na pionýrský projekt Klíčení nebo 
na IQ park z Liberce.
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Poděkování
a pozvání
Chtěli bychom poděkovat všem účast-
níkům CVVZky v Třebíči, kteří navštívili 
náš stánek a něco si koupili, případně si 
zahráli kolo štěstí, čímž nám přispěli na 
další akce pro děti částku 3480 Kč.
Letos přicházíme se soutěží znovu, tento-
krát s vazačkami (uzlovačkami). Kdo si za-
koupí nebo vyhraje na kole štěstí nejvíce 
vazaček a udělá z nich v neděli v 18 hodin 
u našeho stánku nejdelší lano, tak má 
šanci na výhru. Odměny jsme letos zvedli:

1. místo – zboží za 250 Kč
2. místo – zboží za 150 Kč
3. místo – zboží za 80 Kč

Věříme, že se naší soutěže letos opět 
zúčastníte v hojném počtu a zahrajete 
si naše kolo štěstí, na kterém nemůžete 
prohrát, jelikož výhra je na všech číslech.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Za Radamok
Mexičan

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat štábu CVVZ 
v Třebíči, kteří mi obětavě pomohli při 
mých zdravotních problémech. Málem jsem 
umřel kvůli své hlouposti a tvrdohlavosti. 
Takže Tatanko a spol., velmi vám děkuji.
Mexičan

Březové lístky
Víte, co jsou Březové lístky? Jestliže ne, 
podívejte se do Březového háje, který se 
nachází na ZŠ Blažkova v druhé buňce 
v Kasematech. Tam se o tomto ocenění 
dozvíte víc.

Ofi ciální text o Březových lístcích
Nositelé Březových lístků jsou dobro-
volným, neofi ciálním a „volným“ hnutím
-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem 
a mládeži podmínky, prostředí a progra-
my pro hezké a prospěšné trávení jejich 
mimoškolního času — schůzkami, hrami, 
výpravami, tábory, kroužky dovednosti. 
Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších 
zájmových organizacích — ve skautských, 
turistických, pionýrských a mnoha dalších 
družinách, oddílech a skupinách organiza-
cí, sdružených v České radě dětí a mlá-
deže, nebo často působících jinde (např. 
spontánní organizátoři dětských táborů). 
V nich plní „své“ zákony, sliby a progra-
my. Při tom vyznávají a svým svěřencům 
vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním 
z nejdůležitějších prvků života je pevné, 
chápavé a tolerantní přátelství. „Nešťast-
ný je ten, kdo nemá přítele“. Propagátoři 
Březových lístků rozšiřují přátelství rozrůz-
něných přes pomyslné hranice působnosti 
jednotlivých společenství.

Soutěž
A jak si s námi na CVVZ zasoutěžit?
Je to jednoduché. Březové lístky mají 
16 různých propagačních kartiček (jak 
vypadají, se můžete podívat na nástěn-
ce v Březovém háji). Úkolem je všech 
16 kartiček poschovávaných na různých 
místech CVVZkového areálu najít a kom-
pletní sbírku přinést do Březového háje. 
Kartičky můžte vyměňovat s ostatními, 
ale na každém místě si můžete vzít vždy 
jen jednu.
Tatanka

Prosba vůči udělujícím
Udělování Březových lístků je slavnost-
ním momentem a měl by být sdílen 
s těmi, kteří zásluhy daného člověka znají 
a respektují, nikoli mezi cizinci. Proto 
prosíme, domluvte se na konkrétním 
udělováním nejprve s Frodem, ať jsme 
naladěni na stejnou vlnu.
Gomi

Šifrovačka
Nenechte si ujít ukázkovou
týmovou šifrovací hru!
Máte IQ>150? Umíte spolupracovat 
v týmu? Dokážete překonat drsné
podmínky a ještě přitom myslet?
A vydržíte tohle 5 hodin?
Slyšeli jste už někdy o šifrovacích hrách? 
Chtěli byste někdy šifrovačku uspořádat 
pro oddíl nebo u vás ve městě? Nebo si 
jen chcete v rámci CVVZ užít něco oprav-
du výživného? Pak vás zveme na šifrovací 
hru od autorů jedné z nejznámějších 
českých šifrovaček TMOU.
Vytvořte alespoň tří-členný tým a přihlas-
te se. Program proběhne v sobotu
od 8:00 do 13:00 hod.

Deskovky
Letos se můžete těšit celkem na tři fi rmy, 
které nám přijedou představit nové des-
kové hry. Najdete je v místnostech školní 
družiny nad tělocvičnou. Jako první k nám 
přijel Mindok a přivezl s sebou spoustu 
novinek — Smart hry, dobrodružný Colt 
Express nebo relaxační Tókaidó.

Galénův fond zaštiťuje Březové lístky,
společně s tím udržuje myšlenku CVVZky.
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Ptali jsme se
Možná jste patřili mezi ty náhodně zvole-
né, kterým přišlel e-mail od naší redak-
torky Damity. Ta se ptala na jednoduchou 
otázku — proč se chcete zúčastnit CVVZ? 
Níže naleznete odpovědi, které se nám 
vrátili nazpět.
Gomi

Letošní CVVZ je už má 4. v pořadí, a určitě 
ne poslední. Nejen že CVVZ nabízí skvělé 
programy a možnosti vzdělávání, ale dává 
lidi dohromady a funguje jako platforma 
pro nové spolupráce. Mě osobně každý 
rok utvrzuje o tom, že CHCI pracovat 
s dětmi, že mě to baví a naplňuje. Těším 
se na všechno: programy, jídlo, spaní ve 
spacáku, čajovnu, lidi, ceremoniály i na 
hymny na konci, ze kterých mi běží mráz 
po zádech (v tom pozitivním smyslu).
Alexandra Gattinger, 7 DNÍ Mikulov

Letošní CVVZ se účastním z několika dů-
vodů. Je jasné, že si nemohu nechat ujít 
akci, kterou jsem již několikrát navštívil 
a která je místem, kde se shromažďují 
jednou v roce na pár dní lidé s podobný-
mi zájmy, smýšlením a cíli, kteří přináší 
inspirativní názory a nápady.
Druhým důvodem je mé studium
sociální pedagogiky a volného času
na Masarykově univerzitě. Myslím si,
že některé ze seminářů mi mohou rozší-
řit spektrum znalostí vhodných k mému 
oboru. Třetím důležitým důvodem je moje 
účast v dětském oddíle T. O. Kamarádi 
(pod hlavičkou ČTU) s místem působiště 
v Šumperku, se kterým zvažujeme kandi-
daturu na CVVZ pro rok 2016.
Martin Krpec, T. O. Kamarádi Šumperk

Na co se těším? Málo spánku, dobrý jídlo, 
super lidi a našlapanej program. A proč 
jedu? Otevřít oči. Sobě, ale taky ostat-
ním. Víc předvedu na svých přednáškách, 
které již chytají jasné rysy!
Petr Hryzal Doseděl, Duha Křišťál Lutín

Nezaplněné 
programy
Nevíte coby? Chybí vám program 
na páteční večer či sobotní ráno? 
Poradíme vám!

pátek 22:30–24:00
Aktivní zálohy AČR včera, dnes a zítra…
Chcete být součástí IZS nebo se jen do-
stat více k dobrodružství?Vzpomínáte na 
svou vojenskou službu a nebo jste o ní od 
někoho slyšeli a láká Vás to? Chcete-li se 
dozvědět něco o současnosti, uplatnění, 

schopnostech anebo výzbroji a výstroji 
AZ AČR přijďte! Přednášející slouží v AZ 
přes deset let. U 102. Průzkumného pra-
poru v Prostějove od jejího založení, nyní 
jako velitel družstva, velitel sportovního 
družstva na závodech v ČR a zahraničí.

Letos budu lektorovat
Rychloškola lektorských dovedností 
Rozhodli jste se letos lektorovat a bude 
to poprvé? Nevíte, jestli jste na něco ne-
zapomněli, jestli jste svůj výstup správně 
„naprogramovali“, jestli se vaše před-
stavy potkají s očekáváním přihlášených 
účastníků? Přijďte si náročné části svého 
programu vyzkoušet ještě před ostrým 
startem. My ostatní se staneme na chvíli 
vaším mentorem.

Saunování dětí
Saunování je zdraví prospěšné a stále 
častěji se objevuje i v programu akcí 
dětských organizací, jako doprovodný 
program na táboře (potní chýše) nebo po 
lyžování na jarních prázdninách. Seminář 
odpoví na otázku, jak vhodně zařadit 
saunování dětí do programu akcí, jak 
pracovat s dětmi, ale i s rodiči. Jaké jsou 
trendy v této oblasti a jaká jsou pravidla 
pro saunování dětí.

sobota 08:00–09:30
Inkluzivní vzdělávání jako 
celospolečenský cíl — kulatý stůl
Současný stav, bariéry a aktuální problé-
my, pozitiva inkluzivního vzdělávání.

Jak vyrobit rádce
Jak to udělat, aby nejstarší a nejzkuše-
nější z našeho členstva měli zájem vést 
družinu a chápali to nejen jako příležitost 
k seberealizaci, ale zároveň aby přijali 
funkci i jako závazek.

Příměstský tábor
O tom, jak se dá vymyslet a udělat 
příměstský tábor. Účastníci dostanou 
kompletní plán tábora a budou si moci 
poznačit změny, které jsme dělali a proč. 
Rád bych po představení toho, co jsme 
dělali s ostatními, vedl diskusi o těchto 
aktivitách i o tom, jak je vylepšovat.

Organizace a tvorba her. 
Programové rámce a drobné herní principy
Vytvořit dobrou hru je alchymie, namí-
chat mnohé ingredience, aby byla hra pro 
děti zajímavá, akční, výchovná… Neméně 
těžké je samotné organizování a řízení už 
připravené hry. Povíme si o tom, jak se 
tvoří hry, jak se organizují a jako bonus 
získáte několik drobných herních princi-
pů, které mohou i nudnou a známou hru 
oživit a vytvořit z ní něco úplně nové. 
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Čím více se o nás bude vědět, tím více
článků se na CVVZ sejde, děkujeme!

Role a spolupráce organizace
Cílem je seznámit účastníky s náměty 
a inspirovat je, jak posílit postavení své 
organizace v místě svého působení, jak 
se může organizace prosadit. Jak se pre-
zentovat a propagovat, jak spolupracovat 
v regionu. Význam postavení organizace 
v obci, prvky spolupráce v obci, spoluprá-
ce se subjekty, fi nanční zdroje, zapojo-
vání účastníků do činnosti, příležitosti 
spolupráce, velké akce.

Řešení legislativních utrpení v naší práci
Co nás potkalo a co potřebujeme vyřešit 
aneb teorie a praxe při naší práci s legis-
lativou našich moudrých zákonodárců., 
pokud budou, tak i nové platné novinky. 
Teenage — tehdy to má opravdu smy-
sl. Jaké cíle jsou vhodné v kurzech pro 
věkovou hranici 16—19? Jak se dá propojit 
zážitkový kurz a neformální vzdělávání 
a co s tím má rozvoj kompetencí? Jak 
se dají zapojit rodiče, aby to byl pro 
vícero účastníků vrchol kurzu? Jak udělat 
přechodový rituál do dospělosti aby měl 
„koule“? Jak podpořit přesah kurzu aby 
měl skutečný dopad? Dozvíte se odpově-
di na tyto i další otázky s ohledem na zá-
žitkové kurzy pro věkovou skupinu 16—19. 
Inspirace velmi konkrétních programů, 
zkušenosti co fungovalo, co naopak ne. 
Žádná velká teorie, všechno velmi prak-
ticky, s ukázkami, prostorem na otázky… 

Bohužel vypadl program školní 
zahrada jako přírodní učebna lektorky 
Dany Křivánkové (pátek od 18:00 do 19:30).

Druhý program, který se bohužel nereali-
zuje je seminář Poznávání němčiny 
a španělštiny, jak je neznáte 
(neděle od 16:00 do 17:30).

Z organizačních důvodů jsme museli zru-
šit i dřevárenskou bitvu Artuš (neděle). 
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