
Zpravodaj brněnské CVVZ/ listopad

Milí čtenáři,
dny do CVVZky už zvládneme napočítat 
na prstech jedné ruky a s tím samozřej-
mě přichází finišování a vyšperkovávání 
všech věcí. Mnohdy i do noci, které jsou 
nyní čím dál tím delší.
Ale jak se to říká, kdo se bojí, nesmí na 
CVVZku. Pro mě osobně bude CVVZ vý-
zvou, ze které, doufám, vyváznu se ctí. 
Ale to samozřejmě záleží zejména na 
vašem posouzení, vy jste ti, pro které 
tyto řádky píšeme. Tak s chutí do psaní!
Tentokrát vám nabízíme shrnutí, co 
můžete na CVVZ očekávat. Na řadu 
přijdou programové směry, ale i dotazy, 
které by vás mohly napadnout v souvis-
losti se zázemím akce. Pokud však stále 
budete mít nejasnosti, neváhejte nás 
kontaktovat na info@cvvz.cz,  
případně na FB stránkách.
Držte se, uvidíme se na CVVZce.
Gomi

Editoriál

Z příprav CVVZ

Brněnské kolo
Loni jste nás zachytili s loukoťovým 
kolem, jež je jedním ze symbolů města 
Brna a s ním i našeho ročníku CVVZ. 
Proto nebude chybět ani v pátek na ri-
tuálu. Ten bude celkově pln zajímavých 
ukázek a aktivit, nechte se jím vést od 
8 hodin večer. Místo bude upřesněno 
v závislosti na počasí, ale doufáme, že 
budeme moci prodloužený víkend plný 
předávaných zkušeností započít pod 
temným podzimním nebem.
V průběhu však bude probíhat i výzva. 
Běh s kolem podruhé! Poblíž škol bude 
vytyčen okruh, kde se po celou dobu 
mezi pátečním a nedělním rituálem 
budeme snažit nechat kolo v pohybu. 
A protože organizátoři mají jen omeze-
nou životnost, budeme k tomu potřebo-
vat i vás! Zapojte se! Bude to příjemné 
odlehčení, netradiční zábava i zajímavá 
zkušenost, ke které navíc získáte bonu-
sové lístky do chystané tomboly.
Gomi

V pátek proběhla důležitá schůzka 
všeho organizátorstva, jejíž součástí 
byla i prohlídka jednotlivých prostor 
a doladění posledních nejasností.

Bylo vydáno video s rituálovým tancem. 
Najdete jej na našem webu.
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Programáci 
informují
Existují různé novinky, které na CVVZ 
budou vidět, pak jsou ovšem takové, 
které pomáhají v organizaci, navenek 
však až tak výrazné nejsou. Nabízíme 
vám pohled do zákulisí CVVZky, kon-
krétně na programovou sekci s novin-
kou v podobě programových směrů.
Programy zahrnuty v programových 
směrech mají společné téma, navazují 
na sebe, navzájem se podpírají, dopl-
ňují a souvisejí spolu. Programový směr 
by tak měl poskytnout komplexní po-
hled na určité téma. V ideálním případě 
spojuje teorii s praxí a prožitkem.
Těšit se můžete na směry s tématem 
zážitkové pedagogiky, šifer, LARPů 
a první pomoci.
Garantům, kteří do plánu vtiskli své 
myšlenky, postřehy a nápady, jsme 
položili čtyři otázky:

         Co na účastníky v rámci vašeho  
         programového směru čeká?  
         Informujte nás.

         Co si účastníci mohou odnést?
         Motivujte nás.

         Co si rozhodně nemají nechat ujít?       
         Nalákejte nás.

         Je ještě něco, co bychom  
         rozhodně měli vědět? 
         Překvapte nás.

Garant zážitkové pedagogiky — Peťa
Zážitková pedagogika se hojně využívá ve 
vzdělávání, při přípravě táborů pro děti, 
při dlouhodobější práci s dětmi v oddílu, 
v akcích pro dospělé. Je dobré o ní tedy 
něco více vědět. Právě proto jsme ji zařa-
dili mezi jeden z programových směrů.
V rámci tohoto směru vás čeká sezná-
mení se zážitkovou pedagogikou či pro-
hloubení teorie, co to ta „zážitkovka“ 
vlastně je a jak ji využívat. Pokusíme se 
vplout do dramaturgie zážitkových akcí, 
seznámíme se s některými specifickými 
tématy jako jsou reflexe a zpětná vaz-
ba, metodika a tvorba her, podíváme 
se také na využití zážitkové pedagogiky 
ve vzdělávání. A nebudou chybět ani 
zážitky a praktické ukázky jednotlivých 
způsobů práce či her s využitím zážitko-
vé pedagogiky.
Co si chcete odnést, záleží čistě na vás. 
Mohou to být zážitky, praktické tipy pro 
práci, inspiraci pro vlastní pedagogic-
kou praxi či práci vedoucího a instruk-
tora. Můžete se nechat obohatit novými 
znalostmi nebo si sami vyzkoušet 
konkrétní práci, získat nové dovednos-
ti nebo se v určité práci zdokonalit. 
V rámci seminářů a workshopů se máte 
možnost setkat s řadou zajímavých 
a inspirativních lidí, ať už účastníků 
seminářů nebo lektorů. Právě taková 
setkání nás často mohou nejvíce obo-
hatit a inspirovat pro naši vlastní práci.

Garant šifrovacího směru — Radek
Víš, že právě v Brně vznikla první velká 
česká šifrovací hra TMOU? A po ní mno-
ho dalších. Organizátoři TMOU a dalších 
známých šifrovaček budou na CVVZ 
předávat zkušenosti, jak využít šifry  
pro zábavu i pro osobní rozvoj.
V rámci šifrovacího směru na vás pře-
kvapivě čekají šifry, šifrovačky, denní 
i noční dobrodružné závody. Můžete 
zakusit opravdovou týmovou šifrovací 
hru a několik seminářů pro šifrovací 
začátečníky i pokročilé. Myslíte si, že 
když máte IQ větší než 150, že jste za 
vodou? Tak to vám rozhodně stačit 
nebude. Registrujte svůj 3-5členný tým 
na opravdovou šifrovací hru a změř-
te svoje schopnosti s mnoha dalšími 
týmy. Hra potrvá celé sobotní dopole-
dne a doporučujeme ji všem, kteří se 
o šifrovačky zajímají a chtějí navštívit 
navazující semináře. A co říct na závěr? 
Sa vane semi set!

Garant směru LARP — Manik
Programovou linii LARP jsme tento rok 
pořádně chytli za pačesy. Čeká na vás 
mix základních i pokročilých předná-
šek, workshopů a samozřejmě možnost 
zahrát si jak krátké jednohubky, tak 
i silnější a propracované hry. Jak jinak 
se o LARPu dozvědět více, než si ho vy-
zkoušet naživo? Dozvíte se jak začít, jak 
hrát, jak uvádět, kde se LARP používá 
a co jím lze předat či naučit.
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Jako krátkou ukázku vyzkoušejte hříčku 
„Moje poprvé“ na téma skautingu 
a táborových hlídek. Chcete-li plnohod-
notnou dramatickou hru, CVVZ nabízí 
pravděpodobně nejznámější larpový 
bestseller — „Moon“. V argumentační 
LARPu „Pika-don“ se stanete jedním ze 
zástupců národů na nikdy neuskuteč-
něném setkání o shození atomových 
bomb. Kus s názvem „Karavana“ vás 
omámí vůní čaje, písečných dun a pří-
běhů z blízkého východu. Všechny hry 
ukazují moderní trendy a mechaniky 

komorních LARPů a jsou uváděny v plné 
produkci. Chcete-li si naopak vyzkoušet 
boj, šerm měkčenou zbraní a adrenalin, 
určitě nevynechejte dřevěnou bitvu 
„Artuš“, jež se koná nedaleko.
O tom, co je LARP a proč ho lidé chtějí 
hrát, vám bude povídat člen Court of 
Moravia Zbyněk Štajer v programu s ná-
zvem „Hrdina v každém z nás“.  
Tvůrčí velikán David František Wagner, 
jenž má za sebou desítky her, bude 
mluvit o tvorbě her a nástrahách,  
které na vás čekají, v přednášce  
„Můj první měsíc přípravy LARPu“. 
Chcete-li se něco dozvědět o LARPech 
pro mladší ročníky, určitě nevynechejte 
Pavla Plíška, který se účastníkům do 
patnácti let věnuje přes deset let a po-
skytne praktické tipy jak na kostýmy, 
výrobu bezpečných zbraní a především 
vám řekne, jak učit šerm bezpečně a zá-
roveň zábavně.
A co vás čeká ve workshopech? Pokud se 
nebojíte smát se a chtěli jste vyzkoušet 
improvizaci, určitě nevynechejte Impro-
workshop. Máte-li zájem spíše o diskusi 
a edukační přesah LARPu, na hru „Pika-
don“ navazuje moderovaná diskuse 
„Vzděláváme LARPem“. Šerm prakticky 
vám pak ukáže zkušený šermíř a lektor 
bojových umění Robert Waschka.
Ať už si z LARPové linie vyberete coko-
liv, vězte, že s ani jedním programem 
nelze šlápnout vedle. Umí být lehký 
a úsměvný, vzdělávací a tvořící, jakož 
i vážný a seriózní. A všichni lektoři už 
CVVZky nemohou dospat.

Garant směru zdravověda — Ondra
V rámci tohoto směru se účastnici  
mohou těšit na tři hlavní skupiny  
programů. Skupinu zaměřenou na 
poskytování první pomoci, skupinu 
„Dělám zdravotníka na táboře či jiné 
podobné akci s dětmi“ a skupinu „Jak 
a proč učit první pomoc“. Každá skupi-
na je zároveň vytvořená tak, aby si v ní 
našel program každý účastník s různou 
hloubkou znalostí a mohl dál pokračovat 
v jejich rozvíjení. Naším cílem není dělat 
jen krvavou show, ale předat znalosti 
a zkušenosti, které máme. Zároveň rádi 
načerpáme jiné zkušenosti od ostatních.
Ten, kdo absolvuje všechny programy 
v jednotlivých skupinách, získá spoustu 
zkušeností i námětů. V terénu se nebu-
de bát přistoupit a pomoci zraněnému, 
jako zdravotník se nebude bát řešit bo-
lavá bříška, a když bude chtít učit děti 
nebo instruktory v oddíle první pomoci, 
získá nové náměty jak na to.
Na závěr bych rád všechny pozval na 
program „Zachráníš lidsky život?“. Jde 
o program, kterým vyvrcholí všechny 
zmiňované skupiny zdravoprogramů – 
program, kde budou účastníci hozeni 
do role záchranářů. Práci jim budou 
ztěžovat terénní faktory jako je tma, 
zima, únava, bude na ně čekat dobro-
družství i kolektivní práce a adrenalin 
se jim rozlije po těle, stejně jako pot. 
Určitě to ale není jediný program, na 
který by měli jít, jelikož nabízíme mnoho 
dalších stejně kvalitních programů. Ne-
měl by si je nechat nikdo ujít. Záleží už 
jen na každém, kolik tomu věnuje času.
Foto: LU & MI, instruktori.cz, MoL
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Čertova rokle
Nebude za pár dní účastníka, který 
by nepoznal Čertovu rokli. V různých 
denních i nočních dobách bude nám 
spojnicí mezi oběma školami, na nichž 
se letošní setkání oddílových šílenců 
uskuteční. Tam i zpět si ji každý projde-
me několikrát. Ostatně i konečná šaliny 
se tak jmenuje.
Čertovou roklí jsme však prošli za ty 
dva roky i my — pořadatelé. Na jedné 
straně rokle leží naše červenotričková 
euforie ze zisku pořadatelství CVVZ 
2014 pro Brno, vzpomínáte? Na druhém 
břehu rokle se začíná jasně rýsovat 
podoba té skutečné letošní akce.  
Mezitím rokle. Dvouletá čertovská rokle 
plná změn, skvělých nápadů, slepých 
cest, nádherných myšlenek, dobrodruž-
ství, hrdinských skutků, úskalí, léček, 
ztrát i vítězství.
Mnohé mohlo být jinak. Některé sny, 
které jsme si v prvních měsících „po 
Šumperku“ nechali zdát, padly, jiné se 
nám nepodařilo dotáhnout do kon-
ce. Přesto je ten druhý kopec stejně 
vysoko, jako ten prvý. Alespoň pro 
mne. Parta navzájem víceméně nezná-
mých mladých lidí převzala pomyslný 
štafetový kolík od těch, co kdysi dávno 
připravili dvě prima brněnské CVVZ. 
Jsem na ně pyšný a jsem za to rád.
Říká se, že v neděli večer (pro nás 
letos teda v pondělí večer) po rozjezdu 
účastníků je ta chvíle, kdy náčelníci 
i mnozí mravenečci vědí nejlíp, co mělo 
být jinak, dřív, jednodušeji, vymazleně-
ji. Určitě to tak bude i letos.
Věřím s pokorou, že se vám zavděčíme. 
Že na naší práci, na tom, jak jsme pro 
nás všechny tu akci připravili, najde-
te kromě chyb i mnoho hezkého. Že 
v pátek za týden spolu s námi uchopí-
te pomyslný řetěz, stanete se jedním 
z jeho článků a že odjedete naplněni, 
uspokojeni a bohatší.
A my si plácneme, oddechneme a zby-
dou nám vzpomínky. Jsem rád, že jsem 
s tou brněnskou omladinou procházel 
dva roky pomyslnou čertovou roklí. 
A těším se, že za pár dní i Tobě budu 
moci být jedním z průvodců tou  
skutečnou Čertovou roklí.
Běžte balit a pro jistotu přibalte  
čelovku. Do obou roklí. 
Mikin

S Mikinem o CVVZZprávy ze zázemí
Registrace
bude probíhat na ZŠ Milénova  
od 17:00 do 21:30, abyste měli dost času 
se ubytovat před prvními programy.  
Pokud plánujete dorazit později, u vcho-
du se vás ujme ostraha a zavede na info-
centrum. Tam se bude možné registrovat 
po celou dobu akce.

Ubytování
většiny je nachystáno na ZŠ Milénova 
a ZŠ Blažkova. Jelikož bude program 
probíhat i na jiných místech, na webu 
a ve vstupních halách škol budou 
nachystány orientační mapky. Pokud 
byste i tak měli nějaké pochybnosti, 
nebojte se zeptat na infocentru.

Přezůvky
budete potřebovat v obou školách, 
proto si prosím zvolte nějaké dobře 
transportovatelné.

Stravování
budete mít zajištěno od sobotního do 
pondělního rána. V pondělí navíc do-
stanete balíček na cestu. Jíst budete na 
škole, na které máte přihlášené spaní. 
Jestliže jste ubytováni na kolejích, je 
vaším styčným bodem ZŠ Milénova.

Infocentrum
se bude nacházet na ZŠ Milénova.  
Zde vám také budou vydávány faktury, 
případně prodána a vydána trička či 
vytisknuty nutné dokumenty.  
Dotazy můžete klást i personálu  
infostánku v hale ZŠ Blažkova.

Aktuální volné programy
najdete v halách obou škol. Tamtéž bu-
dou viset informace o odjezdech spojů na 
externí programy, jízdní řády a další info.

Nástěnky
vám rádi poskytneme, ale nezapo-
meňte je co nejdříve nazdobit, aby vás 
nereprezentovala bílá plocha.

Pro orientaci
budou jednotlivé buňky škol označené 
názvy, třídy poté čísly po směru hodi-
nových ručiček. Místnost se tak může 
jmenovat třeba Na Jakubském 3.

Alkohol a tabákové výrobky
na akci nepatří. Prosíme vás, abyste 
toto respektovali, jelikož nalezení něče-
ho takového zaměstnanci škol by moh-
lo znamenat předčasné ukončení CVVZ. 
Věříme, že pokud si budete potřebovat 
zajít na skleničku, raději navštívíte 
některý z okolních podniků. Pro kuřáky 
budou v okolí škol vyhrazené prostory.

Galerijní tramvaj
Pokud pojedete na CVVZ městskou 
hromadnou dopravou a budete mít velké 
štěstí, budete mít tuto akci všude kolem 
sebe. Brnem totiž už v těchto dnech jezdí 
tzv. Galerijní tramvaj, která je zasvěcená 
právě CVVZce. Poznáte ji jednoduše, jsou 
na ní umístěny polepy s mottem  
„Staň se dalším článkem“ a vnitřní  
výzdoba je taktéž v našich barvách.  
Gomi
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Infopointy
Pokud patříte mezi mimobrněnské 
účastníky, mohou vám při orientaci 
v Brně pomoci infopointy, které budou 
v pátek mezi 16. a 20. hodinou otevřené 
na místech, přes která většina z vás do 
města pronikne.
Konkrétně budou umístěny ve vestibu-
lech hlavního nádraží a nádraží Královo 
Pole a u zastávky č. 1 na ústředním 
autobusovém nádraží Zvonařka.
Dozvíte se u nich, jakým způsobem se 
dopravit do Čertovy rokle spolu s infor-
macemi o jízdném na MHD.
Pokud přijedete na ÚAN Grand, vydejte 
se stále rovně podél kolejí proti směru 
příjezdu autobusu. Dorazíte na pře-
stupní uzel u Hlavního nádraží, zmíněný 
vestibul se nachází po vaší levé straně.

Kam na výlet
I přes uzavřené přihlašování mají mnozí 
z vás ve svém programu díry. Třeba vám 
je některá z exkurzí pomůže zaplnit.

Labyrint pod Zelným trhem
V dubnu 2011 se otevřely hluboké 
podzemní prostory Labyrintu pod Zel-
ným trhem, kde na návštěvníky čekají 
tajemná zákoutí středověkých chodeb 
a sklepů. Prohlídková trasa nabídne 
mnohá překvapení včetně pravého 
historického pranýře.

Brněnské kolektory
Cesta do podzemí Brna, do tajemných 
prostor technických sítí a prostor, kde by 
projel i „autobus“. To vše pod centrem 
Brna s výkladem pracovníků Technických 
sítí Brno. Krátký okruh bude prezentací 
moderní technické stavby a jejího využití 
pro fungování moderního města.

Brněnské věže
Procházka s průvodcem i tam, kam  
se návštěvník obyčejně nepodívá.

Hvězdárna — Úsvit kosmického věku
Návštěva jednoho z nejnovějších pro-
gramů v rekonstruovaném digitáriu.
Lidé po celá staletí snili o cestách do 
vesmíru a po celá staletí se nic nezmě-
nilo. Představení nás provede nejú-
žasnějším dobrodružstvím, do kterého 
se lidstvo kdy pustilo. Půjdeme ve 
šlépějích konstruktérů prvních umělých 
družic Země. Zažijeme výpravu prvního 
člověka do vesmíru. Prvního hrdiny, 
který se vznášel ve skafandru mimo 
mateřskou loď. Podíváme se také na 
Mars, Venuši či okraj Sluneční soustavy.

Brněnské rozjezdy
Každý, kdo chce poznat skutečné noční 
Brno a hlavně pravé Brňáky, musí 
se, alespoň kousek svézt brněnským 
rozjezdem. Proto i vám chceme toto vše 
ukázat. Rozjezdy jezdí bohužel (či bo-
hudík) až v noci, proto si čekání na ně 
zpříjemníme v některé z pivovarských 
hospod v centru Brna.

Komentovaná procházka po Brně…
S průvodkyní Jitkou Kačerovou za tím 
nejlepším, co můžete v centru měs-
ta vidět. Pověsti, mýty, architektura, 
zajímavosti a navíc městská hra a její 
metodika v okolí Petrova.

Kostnice u sv. Jakuba…
Od otevření v roce 2012 má veřejnost 
možnost na vlastní oči spatřit unikátní 
prostory, které byly objeveny při prů-
zkumu podzemí v roce 2001.  
Hřbitov u kostela sv. Jakuba (na dneš-
ním Jakubském náměstí) existoval již 
na počátku 13. století. Stejně jako další 
městské hřbitovy byl založen uvnitř 
hradeb, které bránily pozdějšímu rozši-
řování. Kapacita brzy přestávala potře-
bám rostoucího města stačit, proto byl 
zaveden výměnný systém pohřbívání. 
Jedná se o jedno z největších shromaž-
dišť lidských ostatků v Evropě.

ZOO — prohlídka a krmení zvěře
Pojďte se projít po zahradě a navštívit 
nově otevřené pavilony šelem a výběh 
vlků. Možnost abolvovat i výukový test 
připravený v rámci vzdělávacích aktivit 
pro děti a mládež. Krmenou zvěří bude 
medvěd kamčatský a lachtan medvědí.

Stránská skála
Stránská skála je více než třísetmet-
rovou vyvýšeninou jurského vápen-
ce, a jednou z národních přírodních 
památek. Archeologické nálezy z okolí 
skály — kamenné nástroje, pěstní klíny, 
dokládají pravěké osídlení člověka na 
jižní Moravě z doby asi 700 000 př. n. l.;.  
Na Stránské skále bylo prokázáno první 
použití ohně člověkem ve střední Evropě. 
Pod kopcem byly za války vybudová-
ny německé kryty, ve kterých se měly 
nacházet stroje a zařízení určené pro 
výrobu součástí leteckých motorů. Po 
válce některé prostory převzala civilní 
obrana. Mnoho lidí dodnes tvrdí, že se 
v jeskyních setkalo s paranormálními 
jevy. Půjdeme si prolést jeskyně a zá-
koutí Stránské skály, jak místa přírodní, 
tak i ta vytvořená člověkem. 

Technické muzeum — Jak se dělá  
nabídka pro děti a mládež
Technické muzeum je jednou z nej-
lepších výstavních organizací v Brně, 
neboť dovede skloubit muzejní práci 
a nabídku pro děti a mládež. Pojďte se 
podívat, co nabízí, co vše lze domluvit 
a nahlédnout „pod pokličku“.

AZ Tower
Prohlídka nejvyšší budovy v České 
republice, postavené v roce 2013.  
Výstup a vyhlídka ze 111 metrů.

Doprovodné  
aktivity
Mimo program samotný budou na CVVZ 
aktivity a místa, kde se budete moci jen 
tak zastavit bez předchozího plánování.

Hugpoint
Protože chceme na CVVZ udělat domác-
kou a příjemnou atmosféru, rozhodli 
jsme se nabídnout objetí ZDARMA.  
Je jen potřeba přijít a nechat se obejmout.

Čajovna
Pro pohodu a ukrácení čekání mezi zvo-
lenými programy, pro vás bude připraven 
čaj za lidové ceny, a to na obou školách.

Herna deskových her
Ve dvou vybraných místnostech si 
budete moci vyzkoušet staré i nové hry, 
diskutovat s hráči či odborníky a přímo 
na CVVZ si některé z nich koupit.

Šermířská aréna
Pokud se potřebujete během CVVZ 
trochu vyřádit, tak můžete navštívit 
šermířskou arénu, kde pro vás budou 
připravené Bofry na vyzkoušení a na 
vyřádění se.

Školka
Navazujeme na loňský nápad a i my 
jsme vytvořili školku pro děti, aby moh-
li rodiče nerušeně navštěvovat naplá-
novaný program, a jejich děti nerušily 
ostatní účastníky.  
Bude v provozu v sobotu a v neděli 
7:30—18:00 a v pondělí 7:30—12:00.
Poplatek je 50,– Kč za dítě na den.

www.cvvz.cz Staň se dalším článkem
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Noviny je možné volně šířit. 
Čím více se o nás bude vědět, tím více 
článků se na CVVZ sejde, děkujeme!

Frodo
Ahoj Frodo, v čí hlavě se zrodilo, že by 
CVVZ mohla být opět v Brně? Kdy tato 
myšlenka vznikla?
Tento nápad zrál už několik let. Původ-
ně jsme ji chtěli mít v roce 2008, ale 
naše kandidatura prohrála s Přerovem. 
Nápad byl odložen pod pokličku, ale 
zapomenut nebyl. V roce 2012 za mnou 
přišel Mealtiner a zkusili jsme kandido-
vat znovu, tentokrát úspěšně.
Myšlenky brněnské CVVZ se zhostilo 
spoustu dalších lidí, kteří od té doby 
udělali mnoho těžké práce. A najednou 
jsou před námi pohodové čtyři dny, na 
které se všichni těšíme.

Jak ses dostal k CVVZ jako akci?  
Co tě na ní zaujalo?
Moje cesta vedla tak nějak z opačné 
strany než většiny účastníků, k CVVZ 
mě přivedly Březové lístky. Proto jsem 
jel tehdy v roce 2005 do Třebíče v pod-
statě na osobní setkání se zakladate-
lem myšlenky sjednocení „rozrůzně-
ných“, panem Galénem.
Na CVVZ se mi už od počátku líbilo to, 
že si tam nikdo nehrál na organizace. 
Vůbec totiž není důležité, že je někdo 
skaut, pionýr, tomík nebo kdokoli jiný, 
důležité je, že všichni ve svém vol-
ném čase dáváme něco ze sebe těm 
ostatním. A právě na CVVZ je možné 
se oprostit od konzumní společnosti 
a vzájemného soutěžení a naopak spo-
lupracovat a sdílet své síly a nadšení.
A to je na CVVZ to krásné.

Interview

František Frodo Serbus (*1966), jak sám říká, 
představuje „pohled zespodu“ v různých or‑
ganizacích, například ve výkonných orgánech 
ČRDM. Mimo to organizuje vzdělávací kurzy pro 
nové vedoucí, zdravotníky a pedagogy.

V čem se liší CVVZ „tehdy“ a CVVZ „teď“?
Každá CVVZ je jedinečná, protože ji 
organizuje jiný tým, jiní lidé, a proto si 
myslím, že není tak jednoduché určit 
nějaké globální rozdíly. Co však všechny 
spojuje je nesmírné úsilí lidí, kteří 
chtějí, aby společně strávené dny byly 
co nejhezčí a aby nás obohatily do naší 
další práce.

Jaké máš pocity jakožto náčelník  
budoucí CVVZ?
Já jsem od začátku nechtěl, aby to byla 
Frodova CVVZka. Chtěl jsem poskyt-
nout prostor pro společnou práci všech 
těch, kteří přiložili své ruce i své duše 
k dílu. Myslím, že tohle se povedlo. 
Jsem rád, že přes všechny drobné 
překážky, které jsme museli překonat 
při hledání společné cesty, kráčíme 
společně k cíli.

Čeho si na letošní CVVZ nejvíc ceníš?
CVVZ připravovali jak ostřílení účastníci 
předešlých ročníků, tak lidé, kteří o ní 
slyšeli poprvé. Za každý kus odvedené 
práce nám bude odměnou spokojenost 
účastníků. Jsem rád, že mnozí v sobě 
našli nové schopnosti. Že je příprava 
CVVZ posunula a rozvinula v nich talent, 
o kterém třeba ani nevěřili, že jej mají. 
Ať už jsou to snílci, kteří chrlí nápady, 
nebo praktičtí lidé, kteří ty sny realizují.

Otázka na závěr, co bys chtěl vzkázat 
budoucím (i potenciálním) účastníkům?
Aby si akci užili a pokud se něco nepo-
vede, aby to brali s nadhledem, protože 
na pozadí celé akce je spousta lidí 
s nadšením a pílí. Doufám, že se budou 
z akce vracet nabití a odpočatí, s nový-
mi zkušenostmi a kamarády.  
A buďme na sebe hodní.

Elis
organizátorka atmosféry
Elis se stará o podobu 
a zorganizování jednot‑
livých rituálů. Mimo to je 
také osobou číslo jedna 
v organizaci koncertů.

Sluníčko
organizátorka atmosféry
Sluníčko má za úkol  
společně s Elis pracovat 
na rituálech, zároveň ji 
však najdete u příprav 
her na pozadí.

Rita
tajemnice a rozvrhářka
Rita má na starost  
konečné rozložení  
programových bloků, 
řeší také oblast sportu 
a je druhou ve velení 
v sekci programu.

Síma
sekretářka programu
Síma rozesílá hromadné 
e‑maily o programu 
a stará se o něj ve  
webovém systému, 
k tomu funguje jako  
programový koordinátor.

Milin
šéf programových 
oblastí
Spolu se Símou  
koordinuje jednotlivé 
programové oblasti 
a spadá pod něj  
technika na CVVZ.

Zuzka
krizový náčelník CVVZ
Zuzka hlídá, aby bylo vše 
uděláno tak, jak má, na‑
chází chyby v organizaci 
a řeší je a přispívá tak ke 
zlepšování akce.

Lidé letošní CVVZ

Fotka daného člověka do 
čtvercového výřezu.
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