
Zpravodaj brněnské CVVZ/ květen

Vítám vás
…u prvního čísla Článků, novin letošního 
ročníku Celostátní Vzájemné Výměny 
Zkušeností. Budete se s nimi moci  
setkávat před CVVZkou, ale i na ní.
V každém čísle se setkáte s několika 
stálými i nestálými rubrikami, například 
novinkami z přípravy, rozhovory,  
či reportážemi.
Tentokrát si můžete přečíst interview 
s jedním z náčelníků — Krysou, zjistit 
symboliku řetězu nebo se nechat pozvat 
na fotokurz Honzy Novotného, který se 
aktivně zapojuje do činnosti PR týmu. 
Výběr už je na vás.
Neopomněli jsme ani střípek z činnosti 
dětských organizací, aktuálně si může-
te přečíst o Brněnském bloudění, akci 
místních Pionýrů.
V příštích číslech se můžete těšit na 
nové články o programu, zázemí, organi-
zátorech a mnohém dalším, však o tom 
by měly Články být.
Doufám, že se vám noviny zalíbí a setká-
me se u dalšího čísla zase za měsíc.
Gomi

Editoriál

Z příprav CVVZ

CVVZ 2014 BRNO
Ptáte se, jaká by měla být letošní CVVZ? 
I my jsme si tuto otázku položili. A věřte 
nám, nevymysleli jsme toho málo. 
Chystáme se stavět na tradici minulých 
brněnských CVVZ, které měly velký 
úspěch a posunuly akci vždy o něco dál. 
Teď nám jen držte palce, aby se nám to 
všechno podařilo.
A jaká tedy ta brněnská CVVZ 
v roce 2014 bude?

Brněnská, zážitková, různorodá, 
legendární, přátelská, příjemná, 
kamarádská, dotažená do detailů, 
originální, pohodová pro všechny, 
na míru, motivační, dobíjející, 
nová a překvapivá, cílevědomá, 
inspirující, tmelící a propojovací…

Letošní CVVZ bude 4denní,
od 14. do 17. listopadu 2014.

Máte nějaký nápad na program?
Pište již teď na: program@cvvz.cz

Webové stránky v nové grafice plánujeme 
spustit do konce srpna.

Máte náměty co na letošní CVVZ zlepšit? 
Pište již teď na pr@cvvz.cz.

Také se již těšíte tak jako my?
Těšíme se na viděnou s vámi v Brně.
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Fotokurzy Honzy 
Novotného
Pamatujete si, jak jsme do Třebíče valili 
kolo? Pokud ne, nebo jste na loňské 
CVVZce nebyli, můžete se podívat na 
záznam na YouTube. Honza Novotný, 
který celou událost fotil a točil, však 
nezahálí. V mezičase pořádá zážitkové 
fotografické kurzy pro majitele malých 
i velkých fotoaparátů. Nejen že se věnu-
je kurzu fotografii, ale ani tam, na webu 
či v tiskovinách nezapomíná propagovat 
naši CVVZku. I poloprofesionálové na fo-
tosetkání v šitbořické cihelně byli oslove-
ni, zda by nechtěli s námi spolupracovat.
Máte chuť zlepšit svoje fotografické 
dovednosti? Nebo se přímo zapojit 
do organizování CVVZky jako fotograf? 
Neváhejte se přihlásit.
Činnost kurzu je velice úzce propojena 
s TOM Šitbořice, takže si na své přijdou 
i případní potomci. I během CVVZky se 
budete od něj moci těšit na nějaký 
fotoprojekt – a nadšených fotografů 
není nikdy dost. Gomi
Objektiv Honzova fotoaparátu jistě nebude 
na CVVZce chybět. Pokud nenavštívíte jeho 
program, můžete se těšit na pěkně vyvedené 
snímky od něj a jeho týmu.

Krátce o webu
Pro letošní ročník jsme se rozhodli změ-
nit strukturu a vzhled webových stránek 
CVVZ. Chystáme se je udělat příjemněj-
ší na prohlížení i na dohledání všech 
možných detailů a informací. Na novém 
vzhledu stránek se právě teď usilovně 
pracuje. Rádi bychom je v nové grafice 
spustili co nejdříve. Nejpozději k 1. 9., 
přesto věříme, že to bude daleko dřív. 
Mealtiner

Pionýrské bloudění
Na 300 pionýrů se sešlo 16. března 2014 
v centru Brna, aby si zahráli akční hru 
s názvem Brněnské bloudění. Tato již 
tradiční akce pionýrských tábornických 
oddílů (PTO) byla letos motivována 
obléháním města Brna Švédy v poslední 
fázi třicetileté války v roce 1645.
Tří- až čtyřčlenná družstva složená 
z dětí jednotlivých oddílů dostala od 
„velitele Brna“ Raduita de Souchese za 
úkol vyrazit do boje a zachránit morav-
skou metropoli. Ale nebylo to tak snad-
né, jak se zdá. Trasa v centru města byla 
založená na principu tzv. Gamebooku 
— hry, u které nikdy nevíte, co očekávat. 
Stačí totiž špatně odpovědět na jednu 
otázku a další tři hodiny můžete bloudit 
po úplně špatných stanovištích.
Přestože Brno nesužovaly horka, jako 
tomu bylo v srpnu roku 1645, naopak 
počasí bylo větrné a deštivé, odváž-
né družinky se nevzdávaly a bloudily 
Brnem plny odhodlání. Veliká spousta 
z nich tuto nelehkou výzvu zvládla a do-
razila až do úplného cíle, kde dostaly od 
velitele záslužnou odměnu. 
Ale ani ostatní bojovníci nezůstali zkrát-
ka a kromě pochvaly získali také cenné 
body do Zelené ligy, série soutěží, kam 
kromě Brněnského bloudění patří i další 
zábavně vzdělávací akce. Tirís
V Brně se každý rok koná celá řada her. 
Ani v programu letošní CVVZky nebude chybět 
něco o tom, jak podobné hry připravit. 
Přijeďte získat i tyto vědomosti!

„Ty tam patříš!“
…řekla mi Kolčava, kamarádka, šamanka 
a kolegyně ředitelka z Náchoda.  
Název akce, o které mluvila, jsem už rok 
předtím slyšel. Mí kamarádi Jindra Kačer 
— Mravenec — i jeho syn téhož jména se 
o rok dříve podíleli na setkání mikroko-
lektivů v Brně. I s touto prehistorickou 
CVVZ 1992 zamíří tedy kroky vedoucích 
letos na podzim do Brna už počtvrté.
Vydali jsme se tedy s Mravencem a jeho 
tehdy čerstvým krámkem s diplomky 
a celotáborovými hrami do Karviné 
a první, na koho jsme tam narazili, byl 
Galén. Symbol „přátelství rozrůzněných“ 
a doyen vévézetkového hnutí devadesá-
tých let. V pátek večer jsem neznal skoro 
nikoho a v neděli při odjezdu kdekoho. 
A tak to zůstalo rok za rokem. Pokaždé 
vyjíždím lačný a pokaždé se vracím nasy-
cen. Novými přátelstvími, novými zážitky 
a novými zkušenostmi. Bohatší a mladší.
Měla pravdu Kolčava. Patřím k vévézetce, 
cítím se na ní pokaždé jako ryba ve vodě. 
A tu její větu už jsem taky párkrát použil. 
To její „ty tam patříš“ teď říkám Tobě, 
milý čtenáři. Neznám Tě a nemohu si tím 
být jistý. Ale zkus ochutnat a přijet letos 
do Brna. A za dvacet let to bude třeba 
někoho zajímat natolik, že Tě skrz to  
požádá o fejeton do prvního čísla  
cévévézetkových novin;-) Mikin

Symboly CVVZky 
— řetěz
Nejen na CVVZce, ale i v životě je vše 
propojené. Proto je jedním ze symbolů 
právě řetěz. A významů k němu není 
zrovna málo. Řetěz může být poutem, 
které nás váže nejen k akci samotné, ale 
i mezi sebou. Na loňském sobotním ri-
tuálu jste mohli vidět řetěz CVVZek, tedy 
navázání na tradici a pokračování dál. 
Ale jedná se i o vzájemnou pomoc, o to, 
že na každého se musí myslet a každý 
musí být důležitým, protože řetěz je tak 
silný, jako jeho nejslabší článek. Gomi
Mottem letošní CVVZky je „Staň se dalším 
článkem“, stanete se jím i vy?

S Mikinem o CVVZ
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Noviny je možné volně šířit. 
Čím více se o nás bude vědět, tím více 
článků se na CVVZ sejde, děkujeme!

Krysa
Ahoj, jak se jmenuješ?
Říkají mi Krysa.

Která byla tvoje první CVVZ?
No, jestli se nepletu, tak asi v Chrudimi.

Jaké jsi z toho měl pocity, 
jaký to byl zážitek?
No, bylo to super, hnedka mě to nadchlo, 
ta spousta lidí, spousta dobrovolníků, 
kteří to dělají všechno zadarmo a hrozně 
nadšeně a prostě taková skvělá atmosfé-
ra, že tam člověk potká spoustu lidí, kteří 
jsou taky takoví fajn jako my všichni, co 
děláme s dětma v různých organizacích.

A kolikrát jsi byl na CVVZce?
No, to budu muset rychle spočítat, 
třikrát nebo čtyřikrát, myslím.

Ty něco organizuješ přímo v rámci 
CVVZky, co máš na starosti?
Já jsem šéf programové sekce, to zna-
mená, že organizuju lidi, kteří vymýšlí 
programy a shánějí lektory, připravují 
rituály a tak.

Jak ses k tomu všemu dostal?
Trošku jako slepej k houslím, ale ne tak 
úplně. V podstatě při CVVZce v Šumperku, 
kdy jsem se připojil k Brňákům. 
Ti připravovali prezentaci Brna jako 
možnost pro CVVZku v roce 2014. Potom, 
když to Brno vyhrálo v hlasování, jsem se 
nějakým způsobem dostal k hlavním or-
ganizátorům. Ti mě oslovili, jestli bych jim 
nechtěl s něčím pomoct. Postupem času 
jsem se dostal k vedení sekce programu.

Interview

Krysa, celým jménem Stanislav Pikula (*1987). 
Působí v pionýrském tábornickém oddíle 
Stezka v Brně, kde pracuje s dětmi v oddíle, 
připravuje a organizuje schůzky, výlety, 
vícedenní akce i letní tábory. Mimo to se také 
pokouší dokončit doktorské studium na VUT.

Slyšela jsem, že organizátoři brněnské 
CVVZky pochází z různých brněnských 
organizací, do které spadáš ty?
Já jsem z Pionýru.

Jseš v CVVZ jediný zástupce Pionýra 
nebo je vás tam víc?
No tak určitým způsobem. Ve vedení 
jsme z různých organizací a v rámci týmů 
se snažíme kombinovat maximum or-
ganizací, ale konkrétně v programovém 
týmu je poměrně silně zastoupen Pionýr.

Přejděme k tvým zájmům, co tě baví?
Mě baví skoro všechno.

No a co teda rád děláš?
Rád pracuju s dětma v mým oddíle, orga-
nizujem od letních táborů přes vícedenní 
akce až po výlety a taky se bavím dělá-
ním schůzek pro děcka zhruba 10–14letý.

A jaké je zaměření tvého oddílu?
My jsme pionýrský tábornický oddíl, 
to znamená, že se snažíme děcka naučit 
trochu, jakým způsobem fungovat v pří-
rodě a jak líp fungovat v partě, jak se 
postarat sami o sebe.

Když zrovna neděláš nic v oddíle, 
co děláš? Co je náplní tvého dne?
Studuju, pracuju, tak něco napůl. Jsem 
doktorand na VUT na fakultě elektro, 
kde je to tak studium–práce, dělám 
tam na různých projektech, ale zároveň 
pracuju na své dizertační práci.

Kromě oddílu sportuješ, cestuješ, hraješ 
na nějaký hudební nástroj?
Rád cestuju, hraju na kytaru, sportuju, 
hraju squash, florbal. Dá se říct, že každá 
zajímavá aktivita upoutá mou pozornost.

A na závěr, co bys chtěl vzkázat 
čtenářům Článků?
Doufám, že se těší na brněnskou 
CVVZku, protože bude super.
MRQA

Frodo
hlavní náčelník
frodo@cvvz.cz
Frodo z pozice hlavního 
náčelníka dohlíží na 
všechny a na všechno. 
Drží hlavní myšlenku 
akce a brzdí všechny 
ostatní, aby se moc 
nerozjeli, a současně 
motivuje, aby z toho 
všeho všichni nezbláznili.

Jarik 
náčelník zdrojů
jarik@cvvz.cz
Že nevíte, co se skrývá 
pod označením zdroje? 
Ve zdrojích jsou lidé, kteří 
běhají a shání sponzory, 
řeší faktury a vyúčtování, 
ale také koordinují to, zda 
bude dost mravenečků 
pro logistiku, redaktorů 
v Článcích, atd.

Čmelda
náčelník logistiky
cmelda@cvvz.cz
Čmelda má na starost 
školu a vše kolem ní. 
Tedy kde budete spát a jíst, 
Infocentrum, bufet, čajovnu, 
autobusy, které vás 
budou vozit na programy, 
koordinace mravenečků. 
Zkrátka se stará aby vám 
na CVVZce bylo dobře.

Mealtiner 
náčelník PR
mealtiner@cvvz.cz
Mealtiner má na starosti 
přípravu všech tiskovin 
a grafických prvků, I to, 
že budou včas fungovat 
webové stránky, že se 
emailem spojíte s ostatní‑
mi, nebo že si pravidelně 
přečtete noviny a novinky 
z přípravy.

Krysa
programový náčelník
krysa@cvvz.cz
Krysa již teď komunikuje 
s lektory a vymýšlí všech‑
ny ty zajímavé programy, 
které pro vás na CVVZce 
chystáme. Na něj a jeho 
tým se obracejte klidně již 
teď, pokud máte nějaký 
nápad, co byste v progra‑
mu 100% chtěli.

Mikin 
manager atmosféry
mikin@cvvz.cz
Mikin je takový maskot 
letošní CVVZky. Zařekl se, 
že letos nebude nic orga‑
nizovat. Ale vymyslel si, že 
připraví palačinky, anebo 
že zařídí (a sebou vybaví) 
tzv. kiss ‑point.
Za Mikinem chodíme pro 
radu a pro zvednutí nálady.

Lidé letošní CVVZ
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