
Zpravodaj brněnské CVVZ/ říjen

Milí čtenáři,
to snad není možné, jak ten čas letí. 
Před nedávnem tu byla šumperská 
rychlomyšlenka, že zkusíme kandidovat 
na organizátora CVVZ 2014, a nyní tu 
stojíme před vámi a do reálného zapo-
četí celé legrace zbývá poslední měsíc.
A Články tam samozřejmě nebudou 
chybět, přestože se z vln internetu pře-
sunou na papír. Ale teď tu máme říjnové 
číslo, ve kterém vám nabídneme přede-
vším informace o místě konání a skrze 
rozhovor se Čmeldou i nahlédnutí do 
sekce zázemí. Ve článku napravo najdete 
ohlédnutí za Řetězením, teambuildin-
govým víkendem pro organizátory. 
Nechybí samozřejmě ani stálice v podo-
bě informací o dění v Brně a okolí a také 
Mikinův sloupek. Snad se vám číslo 
zalíbí, já se spolu s ostatními redaktory 
v mezičase vrhnu na to další.
Užívejte si.
Gomi

Editoriál

Z příprav CVVZ

Dořetězeno
Při přípravě akce jako CVVZ se nesmí 
věci jen tak nechat náhodě, proto se 
3.—5. října odehrálo organizátorské sou-
středění na skautské základně Kaprálův 
mlýn. Vzhledem k tomu, že se část orga-
nizátorů viděla poprvé, bylo logické, že 
Řetězení, jak byla akce nazvána, zahájily 
hry na rozpoutání přátelské atmosféry. 
A v hravě-přátelské atmosféře se nesl 
celý víkend. Přestože se ve výsled-
ku mohlo zdát snažení celkově spíše 
odpočinkové, aby účastníci přišli na 
jiné myšlenky, tento cíl byl až podružný. 
Koncept byl odhalen v závěru celého 
víkendu — hry byly cíleně vybírány tak, 
aby budoucí organizační tým empiricky 
pochopil nutnost komunikace a rozdíly 
mezi prací jednotlivců a skupiny.
Věřím, že i Řetězení přispěje k tomu, že 
se budete mít na CVVZ příjemně a že si 
celý víkend užijete s patřičnou parádou.
Gomi

Účastnický poplatek na CVVZ byl stano-
ven na 650 Kč. Zpoždění bylo způsobeno 
zejména problémy se sháněním prostor.

Potvrzené programy jsou již  
vyvěšeny na CVVZ.cz. 

Jestliže chcete pomoci s CVVZ, napište 
na zdroje@cvvz.cz, případné redaktory 
prosím o mail přímo na noviny@cvvz.cz.
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CVVZ na hraně
Hra.na byl časopis loňské CVVZ a třebíč-
ské tetrisové téma mělo k hraně mnohem 
blíže než letos, kdy je klíčovým slovem 
Řetěz. Avšak i my zde svoji hranu máme, 
a to v místě kde se CVVZ odehrává.
Přestože je již téměř čtyřiadvacet let 
součástí městské části Brno-sever, 
Lesná si přesto zachovává svůj speci-
fický charakter. Sídliště ze 60. a 70. let 
se zde přímo setkává s přírodou, jejímž 
nejzářnějším příkladem je pravděpo-
dobně Čertova rokle, zalesněná kotlina 
ve středu těchto budov.
A právě tady, na hraně moravské met-
ropole, se bude letošní CVVZka odehrá-
vat. Stěžejním bodem budou dvě školy: 
ZŠ Milénova a ZŠ Blažkova. Právě v nich 
najdete většinu programových míst-
ností a většina účastníků v nich také 
bude ubytována. Budovy jsou vzájemně 
vzdálené přibližně 400 metrů, takže by 
přesuny neměly být složité.

(Zá)visí to na tobě!
Část programu se bude odehrávat  
také v Lanovém centru PROUD, jehož 
brněnský areál není vzdálen víc, než 
pár stovek metrů od hlavních budov. 
Pokud máte rádi fyzicky zaměřené 
aktivity, věřím, že to může být pro vás 
to pravé ořechové. V areálu se nachází 
jak nízké, tak i vysoké lanové překážky 
a také spousta zábavy.

Ale já mám hlad!
Stejně jako v minulých letech i letos 
budete mít k dispozici snídaně, obědy 
a večeře v CVVZkové režii. Postaráme se 
o vás v rámci jídelen od sobotní snídaně 
po snídani pondělní. V pondělí si navíc 
můžete vybrat bagetu na cestu domů.
Již tradičně bude k dispozici bufet a ča-
jovna k ukojení individuálního hladu či 
chuti v mezičase.
Nesmím ovšem zapomenout ani na 
obchody vně areálu CVVZ. V nejbližším 
okolí se mimo jiné nachází tři super-
markety — Billa, Albert a Lidl.

Kde začít?
Stěžejním bodem dopravy na akci je 
Hlavní nádraží (vlakové) a přilehlá 
tramvajová zastávka.  
Jestliže přijedete autobusem na nádraží 
Grand či Zvonařka, vaše kroky stejně 
povedou nejdřív tímto směrem.  
Před nádražní budovou, od ní u nej-
vzdálenějšího ostrůvku, zastavuje 
tramvaj číslo x9 s konečnou v Čerto-
vě rokli, v jejímž okolí se akce koná. 
Jízdenky si můžete koupit přímo na 
ostrůvku (25 Kč) nebo u řidiče (35 Kč).
Jak může být napovězeno názvem za-
stávky, po výstupu v Čertově rokli bude 
nutné překonat první a snad i jedinou 
překážku v rámci CVVZky. ZŠ Milénova, 
kde bude registrace, je asi 500 metrů 
do mírného kopce.

Mimo program…
…bude samozřejmě také dodatečné vy-
žití a myslím, že můžu prozradit při nej-
menším stálice v podobě deskoherny 
a různých obchodů. Nechci předbíhat, 
ale připravujeme pro vás i nějaké no-
vinky z této oblasti, avšak více k tomu 
(společně s konkrétním rozmístěním 
obchodů atp.) naleznete v posledních 
předCVVZkových Článcích. 
Gomi
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Pohádkové bytosti 
v lese u Šitbořic
Celý den si hrát v Pohádkovém lese si 
nepřeje jen málokteré dítě. Na padesát 
organizátorů z oddílu TOM Sluníčko 
a ZŠ Šitbořice se rozhodlo kouzelný les 
pro děti vytvořit doopravdy. Propojením 
úsilí zaměstnanců ZŠ, neziskových orga-
nizací i firem, se podařilo vyčarovat pest-
rý program pro 180 dětí a 260 dospělých.
Na děti čekalo jednadvacet pohádko-
vých stanovišť od kouzelníka k muš-
ketýrům a od doby ledové po skákací 
hrad. Zájemci si mohli též vyzkoušet 
i ukázky činnosti hasičů a zdravotníků. 
Rodiče a prarodiče se mezitím věnovali 
posezení u dobrého jídla a pití a všeo-
becné poklidné atmosféře, jíž hudebně 
doprovázel sbor Colorata a zpěvačka 
Kamila Kopečková.
Druhým vedlejším cílem Pohádkového 
lesa bylo finančně podpořit plánovanou 
výstavbu dětského hřiště. Na něj škola 
z výtěžků nejrůznějších podobných akcí 
šetří prostředky již několik let. 
Damita

Mravenčení
Ten pocit vnímám a dokážu popsat cel-
kem dobře i po těch letech. Mravenčení 
za krkem bych ho nazval. Vlastně jsem 
ho zažil už dvakrát a je pozoruhodné, že 
ač jsem se v životě podílel už na lecčems, 
a ač mnohé z toho skončilo též výtečně, 
obě mravenčení mám spojena s předcho-
zími brněnskými cévévézetkami.
To takhle po roce prokrastinace, půl 
roce dumání o variantách, pár hektic-
kých měsících společné práce a pár 
probdělých nocích a dnech akce samot-
né, stojí uprostřed narvané tělocvičny 
náčelník končící CVVZ a někoho napad-
ne mu poděkovat. A on mocným všeo-
bjímajícím gestem přivolá k sobě své 
spolupracovníky a oni, oděni do triček 
téže barvy, vstávají a přicházejí k němu 
a potlesk neslábne, ale sílí. A teprve 
v té chvíli, kdy se ukáže, kolik těch mra-
venečků vylezlo z děr a jak jsou krásní, 
i když jsou mnozí špinaví a nevyspa-
ní — teprve tehdy se to stane. Když se 
tleskalo jenom náčelníkovi, měl on pocit 
až jakési nepatřičnosti a provinilosti, 
vědom si chyb a nevyužitých příleži-
tostí. Ale obklopen tou silou a vědom si 
společného úsilí, zažehnaných průšvihů, 
možná dříve, než mu dojde, že je konec, 
proběhne mu po zádech takový teplý 
slastný pocit. Dokázali jsme to!
Příprava CVVZ je obrovskou školou 
života. Je úžasná tím, že ji každý rok 
chystá jiná sestava, z jiného města. 
Dopouští se přitom nových chyb a učí 
se za pochodu. Znamená to také po-
znávat se navzájem, přijít si na chuť, 
pokorně přijmout odlišnosti a najít 
způsob komunikace mezi donedávna 
vzájemně neznámými lidmi. Snad bych 
si troufl říct, že tento aspekt přípra-
vy CVVZ je rovnocenný s tím hlavním 
rozměrem akce — sejít se a vzájemně si 
vyměnit moudra a zkušenosti.
Právě jsme se vrátili z Řetězení. Poznání, 
že letošní brněnskou CVVZ nepřipravují 
dokonalí profesionálové, ale normální 
lidi se svými chybami a slabými stránka-
mi, ale také se svými krásami, nápady, 
silou osobností, šarmem, schopností 
polknout vlastní ego ve prospěch celku, 
vtipem a nasazením a ochotou dát do 
hry srdce je povznášející.
Bude to dobrá vévézetka. Naděláme při 
ní spoustu chyb a pak, věřím tomu, přijde 
aplaus a i já rád vylezu z díry a přidám se 
k těm desítkám letošních mladých mra-
venečků. Třeba ten teplý slastný pocit,  
to mravenčení za krkem, přijde znovu…
Mikin

Novinářkou 
v americkém 
kongresu
Šest dní jsem dopisovala jako zpravo-
dajka týdeníku The Economist zprávy ze 
zasedání amerického kongresu. Chodila 
jsem mezi jednotlivými výbory senátu 
i sněmovny, mluvila s kongresmany 
i lobbisty, točila rozhlasové relace, za-
kopávala v lodičkách a ztrácela papíry. 
Velká část přítomných byla mladší, 
než já, mluvilo se česky a jezdili jsme 
hromadnou dopravou.  
Mluvím o Českém modelu amerického 
kongresu a jeho desátém ročníku, který 
v Plzni probíhal druhý zářijový týden.
Model je jednou z diplomatických simu-
lací, pořádanou Centrem pro studium 
diplomacie a politiky. Je příležitostí, 
jak si vyzkoušet svou schopnost se 
s někým takzvaně pohádat na úrovni, 
vytvořit si jasně formulované názory 
nebo odhadnout, kdy je nejlepší žádný 
názor si nedělat. Umět někomu jasně 
zformulovat stanovisko a umět si za 
ním stát, i když s ním třeba osobně ne-
souhlasíte. Dá se popsat jako specifický 
druh argumentačního LARPu, avšak 
takovéh, na který chci pozvat každého, 
koho znám, ať už se bude jednat o zmí-
něný model kongresu, Plzeňskou diplo-
matickou simulaci či komorní hře bližší 
Konec dějin?. Lepší školu kultivovaného 
jednání s lidmi (přes den) a neformální 
zábavy s pohodovými lidmi (večer) si 
jen málokde umím představit. 
Damita

S Mikinem o CVVZWHOCON č. 2
O víkendu 3.—5. října se konal i druhý 
brněnský WHOCON, kulturní akce zamě-
řená na britský seriál Doctor Who  
(na ČT 2 jako Pán času). Sedmistovka 
účastníků v převážném věku 15—25 let se 
letos mohla zúčastnit křestu první DW 
knihy u nás či besedy s dabéry seriálu.
V přidružené linii Sherlocon bylo možné 
rozšířit si obzory kol detektiva Sher-
locka Holmese pomocí komixů kreslíře 
Petra Kopla, který byl taktéž hostem.
Programová trojice byla završena 
Sillyconem zaměřeným na komediál-
ní skupinu Monty Python, kteří právě 
v oné době slavili 45. výročí od prvního 
vysílání svého Létajícího cirkusu.
Akci pořádal Doctor Who Fanclub ČR, 
bližší informace mohou zájemci najít na 
www.whocon.cz. 
Gomi
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Noviny je možné volně šířit. 
Čím více se o nás bude vědět, tím více 
článků se na CVVZ sejde, děkujeme!

Čmelda
Čmeldo, patříš mezi náčelníky  
brněnské CVVZky. Co si myslíš, že je  
na takové pozici to nejdůležitější, bez 
čeho se správný náčelník neobejde?
Z mého pohledu jsou to především pev-
né nervy. A samozřejmě přímo na místě 
pak klasické „organizátor přece nepo-
třebuje spát“, ale to už tak k této roli 
patří. Tak snad to bude stát za to =o)

Pod tebe spadá logistika, co to  
konkrétně znamená, co všechno  
máš se svým týmem na starost?
Na starosti máme vlastně celé zázemí 
CVVZ — od ubytování, jídla, materiálu 
až po tisíc a jednu věc, které, dokud 
budou probíhat správně, tak vlastně 
nebudou ani vidět.

Kolik lidí zajišťuje sekci logistiky?
Nejužší tým tvoříme tři — já, Jirka a Lou-
pežník. Na spíše manažerských pozicích 
pak bude pomáhat cca dalších 30 lidí 
a potom nespočet mravenečků, bez kte-
rých by ta CVVZetka neproběhla.

Od kdy jezdíš na CVVZ? Jaké byly tvé 
pocity na té první a jakým způsobem  
se CVVZ od té doby změnila?
Na první CVVZ jsem byla v roce 2001 
v Olomouci. Nepamatuji si z toho moc 
víc než skvělý (a protancovaný) koncert 
Fleretu. Od té doby jsem byla na mnoha 
CVVZ, od Brněnské v roce 2003 jezdím 
jako organizátor. Dlouhá léta jsem 
pomáhala v čajovně a bufetu. A abych 
se přiznala, moc pro mě není důležité, 
jak se ta akce mění. Mnohem krásnější 
mi přišlo, když jsem po několika letech 
znovu zavítala na CVVZ do Třebíče a po-
tkávala staré známé, se kterými bych 
se asi nikde jinde neviděla.

Interview

Lenka Čmelda Schormová (*1985), byť má 
za sebou téměř patnáctiletou historii v Pionýru, 
se v současné době pohybuje organizátorsky 
především ve světě LARPů. Kromě toho pracuje 
jako učitelka na ZŠ, takže ve volném čase si od 
této věkové skupiny ráda oddychne.

Mezi organizátory ses dostala mezi 
prvními. Jakým způsobem CVVZ 2014 
oslovila tebe? Jak ses dostala 
do pozice náčelníka?
Pro mě je CVVZ celkem srdcová záleži-
tost. Zažila jsem jako člověk na info-
centru minulou brněnskou CVVZ a bylo 
to fajn… Líbí se mi myšlenka CVVZ a tak 
jsem ráda, že ji můžu podpořit, že můžu 
přispět k tomu, že se tenhle rozjetej 
vlak nezastaví a naopak bude přinášet 
radost lidem i nadále.

CVVZ je zaměřená převážně na práci 
s dětmi. Kde se s nimi setkáváš ty?
Aktuálně především v práci — učím na 
ZŠ. Je pravda, že v poslední době se 
spíš věnuji akcím pro starší — LARPům. 
Ale tím, že funguji také v šermířské 
skupině, tak na různých vystoupeních 
a bitvách se s nimi potkávám také, byť 
už jim nevedu program, ale spíš nechá-
vám, abych si osahali svět minulosti.

Čmelda je velmi pěkná a hravá  
přezdívka, jak jsi k ní přišla? 
Když jsem začínala jezdit na tábory, 
většina mých kamarádů přezdívku 
měla a mě mrzelo, že žádnou nemám. 
Vlastně za ni může jeden neúspěšný 
bobřík mlčení. Taky jsem tomu trošku 
pomohla, aby mi tak lidi říkali a teď už 
na vlastní jméno skoro neslyším.

Co ráda děláš ve volném čase?  
Co pro tebe znamená „teď odpočívám“?
Volný čas… to je co? Pro mě je syno-
nymem pro odpočinek především ten 
aktivní. Zmiňované LARPy, šifrovačky, 
pobyt v přírodě, šerm. Vlastně se příliš 
nezastavím. Takže se řídím starým tá-
borovým heslem, že spánek je buržoáz-
ní přežitek =o)

A otázka na závěr, co bys chtěla 
vzkázat našim fanouškům?
Hlavně přijeďte. Děláme to pro vás 
a bez vás by to nemělo smysl! 
Moc se těším, až se potkáme v Brně!

Jirka
zástupce šéfa Logistiky
Čmeldina pravá ruka, 
na starosti má především 
domlouvání škol a tech‑
nické záležitosti.

Loupežník
zástupkyně šéfa Logistiky
Čmeldina levá ruka,
na starosti má mimo jiné 
materiál a dopravu.

Sluníčko
šéfka infocentra
Ta, která zajistí, že se 
všechno dozvíte včas, 
a že na téměř jakýkoli 
váš dotaz bude 
nalezena odpověď.

MRQA
MTZ
Během celé akce se bude 
starat o to, aby materiál 
nebloudil po škole a do‑
stal se tam, kde je ho 
potřeba.

Monty
koordinátor
Bude mít na starosti 
mravenečky a to, že 
budou přesně tam, kde 
je zrovna bude potřeba.

Turbomyšák
vedoucí bezpečnosti
Zajišťuje bezpečnost  
akce, tedy že se do  
prostor CVVZetky nedo‑
stane nikdo nepovolaný.  
U jeho týmu bude možné 
hledat i pomoc při pří‑
padném zranění.

Lidé letošní CVVZ
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