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Editoriál

Milí účastníci,
CVVZ se dostala do své druhé polovi-
ny a věřím, že jsme se již všichni něco 
naučili. Sám za sebe můžu říct, že se učím 
s každým číslem, které vydáváme.
Je to zajímavá zkušenost vést redakci. 
Samozřejmě nelze tak úplně srovnávat 
Články s běžným tiskem, určité prvky 
se zde však zachovávají. Věřím, že by se 
dalo najít mnoho svědectví na toto téma, 
ovšem osobní zkušenost je vždy někde 
jinde. A osobních zkušeností je možné 
nalézt na CVVZ přehršel. 
Ano, mám prostě tu akci rád.
Naposledy jednociferně.
Gomi

QUO VADIS CVVZ?
Je tradiční název tradičního nočního 
setkání lidí, kterým leží na srdci budouc-
nost tohoto formátu našeho setkávání. 
„Quo vadis“ v překladu zní „Kam kráčíš?“ 
a totéž to znamená…
Zvu na tento mítink jak všechny býva-
lé náčelníky vévézetek, tak náčelníky 
budoucí. Kohokoliv, kdo ve své torně 
nosí maršálskou hůl. A kdo chce přispět 
k tomu, abychom se takto či ještě lépe 
setkávali i nadále, je vítán.
Při vší úctě k potřebě refl ektovat právě 
probíhající setkání, brněnskou CVVZ, je 
tento úkol z pohledu perspektiv hnutí 
pouze ilustrační, paralelní, a pokud by to 
nevyznělo hloupě, tak druhořadý.
Pojďme na příkladu chyb a úspěchů 
letošních pořadatelů spřádat myšlenky, 
kudy by se příští, přespříští a další akce 
měly ubírat. Co je zdravým trendem a co 
slepou cestou. Kde a jak generovat party 
lidí, ochotných jít se svou kůží na trh při 
kandidaturách na další ročníky. Jaký je 
vztah CVVZ ke spolkům, jejíž členové se 
tu setkávají…

Vidím tyto okruhy jako nosnější než 
rozbor chyb, nedostatků, zmatků, ale 
i návrhů na strukturu webu, organizaci 
pořadatelské služby a podobně.
Současně prosím každého účastníka, 
kterého jsme čímkoliv naštvali, vyprudi-
li, odradili, neuspokojili, aby si takovou 
bolístku neodvážel nevyřčenu do svého 
domova. Je možné, že popsáním pro-
blému potíže nezmizí, že naše chyba je 
nevratná či dokonce neodpustitelná. 
My, pořadatelé, se za měsíc sejdeme na 
zpětnovazebním víkendu (a šéfové do té 
doby ještě několikrát) a vaše zpětné vaz-
by nás mohou posunout v hledání toho, 
co jsme podcenili nebo prostě pokazili. 
Tento způsob je zcela určitě efektivnější 
než přijít si postěžovat na popůlnoční 
dílnu Quo vadis.
Začínáme v pondělí půl hodiny po půl-
noci a bylo by fajn vidět po celou dobu 
světlo na konci tunelu. Omlouvám se 
předem všem, kterým nebude po chuti, 
že bych rád diskuzi vedl naznačeným 
směrem. A těším se, že průběh i výstupy 
budou pro naše následovníky cenné.
Mikin
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Mravenčí hemžení
Znáte je. Mají modrá trička, šest nohou, 
často pobíhají sem a tam, s krabicí, s jíd-
lem, s lektorem. Jsou důležitou součástí 
celé struktury lesa s názvem CVVZ. Jejich 
práce je nedocenitelná, ale často už ne 
dostatečně ohodnocená. Pracují po nás 
i vás — účastníky ve dne v noci. A není 
nic jednoduššího než věnovat radostný 
úsměv od srdce, a nebo třeba podat 
našim strážcům lesní čistoty pomocnou 
nohu nebo ruku. Přece si nechceme 
zpívat tu známou mravenčí písničku 
Polámal se mraveneček, ne?
Damita

Zakletý poklad
Jednou z drobniček, které jsme chtěli 
účastníkům našeho setkání nabídnout, 
měla být i CVVZ cache. Tedy dárek ales-
poň pro ty, zabývající se i geocachingem. 
Volba padla na mne, protože mám na to 
ze všech nejvíc času.
Původní nápad měl být realizován 
v Čertově rokli a myšlenka směřovala 
k tomu, spustit hunt na tuto cache těsně po 
úvodním rituálu. Vynechám detaily, protože 
jednou takovou keš prostě založím.
První problém nastal s tím, že podle pra-
videl geocachingu nelze zakládat keše, 
odkazující ke konkrétnímu subjektu. 
Změnil jsem tedy název pokladu z „CVVZ 
BRNO 2014“ na „KAMARÁDSKÁ“. Teprv od 
geokamarádky Zuzky jsem nakoupil ještě 
lepší název „PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH“. 
Jeden problém byl tedy vyřešen.
Další komplikací bylo technické řešení. 
Stačí, abyste věděli, že poklad měl být 
ukryt v zábradlí. Při ukládání na mís-
to jsem narazil asi po třech metrech 
na špunt. Podařilo se mi jej vytáhnout 
pomocí kominické štětky. Prosím slabší 
povahy, aby následující větu přeskočili. 
Byl tam ptáček, který to už nevycouval 
Toho jsem tedy vytáhl a abych trubku od 
zábradlí vyčistil pořádně, nasadil jsem 
ještě větší kominickou štětku. No a to 
byla chyba. Zkoušeli jste někdy vytáh-
nout odněkud ježka proti srsti? Takže 
teď je ta roura zacpaná mojí kominickou 
štětkou, zřejmě na věčné časy. Zreziví 
společně a nerozlučně.
Tato fáze proběhla v noci ze středy na 
čtvrtek. Keš už byla předběžně schvále-
na rewieverem a domluveno to páteční 
spuštění. Ve čtvrtek jsem si tedy vzal 
dovču a rychle vyrobil pěknou, i když už 
ne tak vymazlenou náhradu. O kousek 
jinde. Byla akceptována a tak jsem tu 
a tam některým spřáteleným kačerům 
nenápadně práskl, že se v pátek v noci 
mohou těšit. A ono nic.
Po půlnoci mi to rewiever okomentoval — 
posunutím došlo ke kolizi mého pokla-
du s fi nálkou nějaké mysterky. Zkrátka 
a dobře — za tuto kešku žádný bod nikdy 
nikdo nezíská…
Přesto nesmutněte. Vezměte to z opač-
ného konce. Bod za tradičku tu urvete 
snadno, skočte si třeba do Amfi teátru, 
to je ještě blíž. Ale kdy se vám podaří za-
logovat neexistující keš? Listing najdete 
například u centrálního přehledu pro-
gramů na Milence. Kdo urve FTF a další 
stupínky? Přijďte si za mnou pro mi-
niCWG či trekovatelné pohorky. A můžete 
pak chodit světem a tvrdit, že jste našli 
Mikinův poklad, který neexistuje.
Mikin

Soutěže na CVVZ
Jestli už máte vyměněná všechna céčka 
a hledáte, čím se rozptýlit mezi progra-
mem, pak právě vám přinášíme přehled 
dalších soutěží.

Tombola: Za každý okruh s kolem si 
můžete vylosovat barevnou trubičku, 
ukrývající los. Na jedné straně losu na-
jdete napsanou drobnou výhru, kterou 
si můžete vyzvednout hned. Ale pozor, 
lístek nevyhazovat — na druhé straně je 
číslo do velkého slosování o další ceny!
Slosování proběhne v utajení, za dohledu 
státního Frodáře. Výsledky budou zveřej-
něny po rituálu nebo v pondělí ráno.

Březová soutěž: Na různých místech 
v ZŠ Milénova najdete hromádky karti-
ček s obrázky různých stupňů Březových 
lístků. Z každé hromádky si smíte vzít jen 
jeden kousek, různé druhy kartiček mů-
žete vyměňovat mezi sebou. S kompletní 
sadou lístků utíkejte do Březového háje 
v ulici U staré radnice.

Pathfi nderův kvíz: Po budovách je roz-
místěno celkem sedm soutěžních plakát-
ků. Na každém z nich je modrý symbol, 
který si překreslíte, a soutěžní otázka. 
Z překreslených symbolů vám nakonec 
vznikne obrázek, který spolu s odpověďmi 
na otázky předáte do nedělní večeře ně-
komu z bílomodrého chrudimského týmu. 
Hraje se o volný vstup na příští CVVZ!

Brontosauří kvíz: Ve skleněném korido-
ru na Milénové najdete nástěnku hnutí 
Brontosaurus. Na ní visí Eko-Bronto kvíz 
spolu s obálkou na odpovědi. Přímo na 
místě můžete vyplnit odpovědní lístek, 
připsat svůj e-mail a odevzdat do obál-
ky. Vítěz získá brontí hrnek.

Mexičanova vázací soutěž: K mottu CVVZ 
„Staň se dalším článkem“ se přidal 
i Mexičan se svou soutěží. Na jeho stánku 
v Univerzitní ulici si můžete koupit (nebo 
vyhrát na Kole štěstí) vázačku-uzlovačku. 
V neděli v šest večer bude u stánku sou-
těž o nejdelší uvázaný řetěz a vítěz získá 
zajímavé zboží v ceně 250 korun.
Kalmiel

Připraven!
Na podzim přichází večer brzy a nikdo 
neví, kdo se v temnotách skrývá. Pohnul 
se v rokli ten keř sám od sebe, nebo je za 
tím něco jiného? Něco zlověstného?
Maťo nám v programu Sebeobrana na 
ulici ukázal možnosti a cesty, jak se brá-
nit proti případným útočníkům. 
Teoretická účinnost je vidět už z prvního 
dojmu. Lektor se nebál používat netra-
diční techniky zahrnující předměty běž-
ného používání typu mobil či propiska.
Věřím, že i tento krátký blok může člově-
ku zvýšit šanci na vítězství v případném 
konfl iktu, za což jistě Maťovi děkujeme.
Gomi
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Pohádka o třech 
sestrách a špercích
Korálky Kory je stánek se šperky, kom-
ponenty a nářadím na výrobu bižuterie, 
který má za sebou krásný příběh. Najde-
te ho na Univerzitní ulici v ZŠ Milénova 
a můžete si tu udělat radost šperky 
z chirurgické oceli, krystalů Swarovski, 
smaltu, přírodních minerálů a pryskyřice.
„Jsme tři sestry a všechny tři vyrábíme 
šperky.“ vypráví Hanka zvaná Hak a ne-
přestává přitom vyrábět nové kousky. 
„Vyrůstaly jsme v oddíle Tulák Olomouc, 
který vedli naši rodiče. Každý rok jsme 
na táboře zkoušely něco nového, až je-
den rok přišlo téma Indiánů. Hodně jsme 
tam vyráběly a pak už nám to zůstalo.“
Všechny ozdůbky na stánku jsou podle 
vlastních originálních návrhů sester 
a ani dva kousky nejsou stejné. „Nebaví 
nás dělat věci v sériích.“ vysvětluje Hak. 
„Každá z nás tvoří něco jiného — nejstar-
ší sestra dělá smaltované šperky, já věci 
z fi ma a sestavuju šperky z chirurgické 
oceli a komponentů. Nedávno se k nám 
přidala i naše nejmladší sestra se šperky 
z pryskyřice.“
„Jezdíme se stánkem na různé akce 
a vždycky lidi přesvědčujeme, ať si naše 
věci vyzkouší. Často potom zjistí, že jim 
sluší něco, na co předtím neměli odva-
hu.“ dodává.
Přijďte si taky vyzkoušet něco nového!
Kalmiel

Limanova hádanka: 
tajemné koule
Na samém konci Univerzitní ulice najdete 
stánek fi rmy Liman. Účastníci minulých 
ročníků ho dobře znají — tady vždycky 
objevíte všechno, co se vám může hodit 
v přírodě, při táboření, sportu a tak dál.
Jaké mají u Limana letos novinky? Jsou 
tu třeba cestovní pohárky včetně jedné 
speciality — skládací plastové sklenice 
na šampaňské. Až dokončíte svou první 
expedici na Mount Everest, přesně 
z takové si můžete na vrcholku připít. 
A když budete chtít do žaludku něco 
podstatnějšího, je tu skládací silikonový 
hrnec pro expedičního kuchaře.
Účastníky herních programů bude určitě 
zajímat, že barevné padáky na psycho-
motorické a seznamovací hry můžete 
koupit přímo tady, na CVVZ. je pro vás 
má Liman hned v několika velikostech.
A na závěr slíbená hádanka: Co ukrývají 
a k čemu slouží barevné koule na obrázku?
Kalmiel

Jakou jedinou větu 
by účastníci chtěli 
vyslat k celé CVVZ?
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Čím více se o nás bude vědět, tím více
článků se na CVVZ sejde, děkujeme!

„Nemáte někdo lepidlo?“

„Zážitky, které mi 
nevezmou.“

„Běžte domů.“

„Děkuji za příležitost, 

kterou jsem v životě 

neměla, a to práci 

v takovém týmu.“

„Momentálně asi nic.“ (kašel)

„Ať si to užijou!“

„Mějte se rádi.“

„Je to paráda!“

„Je to tu super a pozitivní!“

„Proč to po mně chceš, takový věci?“

Nestrkejte hlavu do 
kapalného dusíku!
Ale na ruku si ho nalít můžete. 
Bezpečně vám to dokážou vědci z libe-
recké IQlandie na své IQ Science show. 
Jsou zváni milovníci věd přírodních 
i humanitních. Zavítejte v neděli 
od 12:00 do 13:30 do místnosti 
U draka 4 a nebudete litovat.
Damita
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Trpíte záchvaty vzteku záchvaty vzteku 
a agresivity? a agresivity? Dejte se na 
rukodělky!

Čmelda vzpomíná

Borec na 
konec: Ma-
zec jezevec!
Pozor, neplést s lekto-
rem Jezevcem! Tohohle 
borce jsme potkali na 
workshopu plstění. Je to 
zasloužilý drsňák, který 
přežil i dětské hraní. 

„Co jsem zažila v logistice nejzajímavěj-

šího? Měli jsme tu požadavek na zlaté-

ho Buddhu v životní velikosti a tři bílé 

slony, kteří ho budou táhnout. Prý na 

jogínskou rozcvičku. Pak si je ale na 

lektorně nikdo nevyzvedl…“

Váleči kola zneužívají dětskou práci!
Skandál! Členka „kolařského“ personálu zavalena prací za tvr-
dých podmínek!
Eywa (australský ovčák, 8 měsíců) pomáhá svému páníčkovi Elfo-
vi s jeho posláním u stanoviště valení kola. Nešetří síly a stateč-
ně skáče na každého, kdo projde kolem, aby mu předala trochu 
nadšení pro válení kola a černohnědobílých chlupů!
V přepočtu na lidský věk je ale Eywa křehká květinka před roz-
pukem dospívání! Je takový úkol vůbec v jejích silách? A dokáže 
se vyrovnat s odmítáním účastníků, kterým se nechce válet (ani 
kolo, ani se štěnětem)? Podle vědeckých údajů se musí austral-
ský ovčák denně pomazlit aspoň s pěti sty lidmi – dosáhneme 
této kvóty? Chraňte duševní zdraví štěňátek, válejte kolo!

Skandál: skrytá tvář čajovny
Mysleli jste si, že halahojská čajovna je klidné místo? Že se tam nic ne-
děje a nebezpečí nehrozí? Chyba!
Pod rouškou nevinného vaření masaly se zde odehrávají ochutnávky 
mnohem drsnějších pochoutek! Za patnáct korun tu můžete dostat hr-
neček odvaru ze střelného prachu! Pokud vás to nesloží, za čtyřicet ko-
run dostanete celou konvici. 
Je na vás střelný prach málo? V nabídce přibyly ještě „speciální koláčky“ 
za pět korun! A co že v těch koláčcích je? 
„To nebudu komentovat, přijďte si s celní správou.“ prohlásil čajovník 
Medvěd.

Zvládání vzteku s Dankou:Trpíte záchvaty vzteku a agresivity? 
Potřebujete někde vybít svoje násilnické sklony? Dejte se na ru-
kodělky!V rámci výuky plstění dostanete možnost zmrzačit ne-

vinnou houbičku na nádobí a užít si trochu starého dobrého bodání. Na houbičku si položíte barevnou ovčí vlnu, 
popadnete speciální plstící jehlu a můžete povolit stavidla své zuřivosti. S každým bodnutím se vlněná vlákna 
splétají dohromady a na konci máte nejen klid v duši, ale i pěknou vlněnou postavičku, korálky nebo náušnice…
Není divu, že se Danka z PS Vlci pořád tak blaženě usmívá. Zkuste i její další programy, určitě se taky uklidníte
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