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NAFOUKANEJ
SVĚTOBĚŽNÍK

CVVZ 2017 OPĚT V BRÁNĚ JESENÍKŮ

Šumperk 
se na vás
c h y s t á
PLUS
KDO ROZHODNĚ NEPŘIJEDE DO ŠUMPERKA?
VOCHOMŮRKA: KDE SE RODÍ PETRODOLARY NA CVVZ



SPOLEČNOU CESTOU
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Víteže

„Chtěl bych, aby v ČR neexisto-
vali hlupáci a aby se do vysokých 
funkcí nedostávali lidé, kteří tam 
nemají co dělat“, prohlásil prezident 
Miloš Zeman.

Protože je pro nás hlava státu věč-
nou inspirací, připravili jsme pro vás 
malý výukový blok o Šumperku.  

• Víte, že šumperský dětský sbor 
Motýli získal letos v soutěži 
sborů v Řecku zlatou medaili?

• Víte, že se ve Vikýřovicích u 
Šumperka nachází Muzeum 
Silnic?

• Víte, že pro vás na CVVZ chys-
táme pět různých odpočinko-
vých zón ve stylu pěti světo-
vých kontinentů?

• Víte, že vrchol vysílače na Pra-
dědu je nejvyšším bodem Čes-
ké republiky?

• Víte, že Dlouhé Stráně jsou nej-
výkonnější vodní elektrárnou v 
České republice?

• Víte, že ve Velkých Losinách 
je nejstarší fungující papírna v 
České republice?

• Víte, že v Postřelmově mají 
nejstarší mluvící mumii v Čes-
ké republice?

• Víte, že do Šumperka se můžete 
vlakem dostat z Prahy jen za 2h 
a 15 minut?

• Víte, že pro vás na CVVZ při-
pravujeme až 20 různých cesto-
vatelských přednášek?

• Víte, že si na CVVZ v Šum-
perku budete moct prohlédnout 
výstavu pivních láhví z celé Ev-
ropy?

• Víte, že se na CVVZ v Šum-
perku bude v bufetu čepovat 
Kofola?

• Víte, že masiv Králického 
Sněžníku je třetí nejvyšší poho-
ří v České republice?

Around the worldZ daleka píše Magdaléna Hartová

Uni: cestujte, milánkové, nebo nic neuvidíte.

Drobek a Ráďa vyvěšují vlajku CVVZ v kubánské Baracoi.Slon.

CVVZ na cestách přes celý svět
Každý z nás někdy sám nebo se svým oddílem vyrazí na cesty. Cestujeme 

do dalekých zemí, poznáváme úchvatná místa, vzdálené kultury v celém 
světě. Ale vydáváme se také za poznáním naší země, hradů, zámků, přírod-
ních zajímavostí a dalších koutů známých i neznámých. A vy taky!

Zúčastněte se našeho 
projektu „CVVZ na ces-
tách“ a vezměte s sebou na 
cesty také CVVZku. Sta-
čí, když se na zajímavém 
bodě vaší cesty vyfotíte s 
vlajkou CVVZ Šumperk, 
kterou najdete jako přílo-
hu tohoto plátku. Můžete 
také natočit krátké video. 
Zapojte do projektu také 
děti z vašich oddílů, pokud 
se s nimi vydáte na cesty. 
Nápadům žádné meze ne-
klademe.

Výsledky budeme pre-
zentovat příští rok v Šum-
perku. Už teď se těšíme na 
množství vašich příspěvků 
a zajímá nás, kam se za 
ten rok stihnete podívat. A 
taky, kam se stihneme po-

dívat my, protože se soutě-
že účastníme s vámi.

Fotky a videa nám posí-
lejte na e-mailovou adresu 
cvvz.na.cestach@gmail.com. 
Nezapomeňte připojit in-
formaci o místě, kde jste se 

vyfotili (třeba GPS 
souřadnice).

Fotky můžete 
také přidávat na 
Twitter nebo Face-
book s hashtagem 
#cvvznacestach.

Každý, kdo se za-
pojí, dostane od nás 
malé poděkování a 
všechny příspěvky 
budou zařazeny do 
slosování o zajíma-
vé ceny na CVVZ v 
Šumperku.

Vlajka CVVZ na poslední stránce
 Na vlaječce je logo CVVZ Šumperk, které bude spo-
lečným znakem projektu. Pokud vlaječku zapomene-
te, můžete se vyfotit třeba i s logem zobrazeným na 
tabletu nebo telefonu. Pokud vlaječku ztratíte, můžete 
si vytisknout novou, bude ke stažení na webu CVVZ.



Šumperk: město, které založilo 68 kamarádů.

CO VYLEZLO Z DÍRY
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CVVZ Šumperk

„On s tím vlastně přišel 
sám náčelník. Že bude jed-
nodušší nepozvat některé 
vybrané lidi a nechat při-
jet všechny ostatní“, vy-
světluje šéfka protokolu 
na CVVZ Dido na otázku, 
kde se zrodila revoluční 
myšlenka místo tradičních 
pozvánek posílat nepo-
zvánky. „Máte tak větší 
jistotu, že ti lidé opravdu 
nepřijedou. Když jsme 

před pěti lety posílali nor-
mální pozvánky, přiejli i ti, 
co pozvaní nebyli a nám 
pak došly chlebíčky“, do-
dává ještě ve spěchu mezi 
udílením rozkazů svým 
podřízeným.

Zdá se tedy, že systém 
je vymyšlen dobře, ovšem 
jako všechny nové nápady 
šumperského týmu vyvo-
lává také určité kontro-
verze. To potvrzuje také 

Carlos Guzmán, zvaný v 
hispánském komunitě pro-
stě Mexičan.

„Nejprve mě z kanceláře 
náčelníka volali, že jsem 
pozván, abych přijel, ale 
dva dny na to mně náčel-
ník vzkázal, že vlastně jez-
dit nemám, prý na to moje 
kolo štěstí není nikdo zvě-
davý“, potvrdil svoje roz-
paky Nafoukanýmu Světo-
běžníkovi Guzmán.

V roce 2017 se bude konat CVVZ 
v Šumperku. Podle informací NG 
to bude nejlepší CVVZ v historii. 
Poprosili jsme o pár slov programo-
vého náčelníka Martina Krpce alias 
Stinkyho.

CVVZ Šumperk
16. – 19. 11. 2017

Jaký program přinese CVVZ v 
Šumperku? Touto otázkou se zabývá 
nyní celý programový tým. Rok do-
předu ještě nejsou známé konkrétní 
programy, přesto už teď máme před-
stavu, co bychom rádi pro rok 2017 
do programového konceptu zařadili.

3846
účastníků CVVZ

Z tradičních programů máme v 
plánu posílit programy vedené for-
mou diskuze. Rádi bychom tak pod-
pořili mezigenerační komunikaci, 
výměnu zkušeností, sdílení rad, po-
střehů… U programů s teoretickou 
náplní, pokud to bude možné, se 
pokusíme o provázání s praktickými 
workshopy.

729
Motto CVVZ 2017 jež zní „Spo-

lečnou cestou” dává tušit, že se mů-
žeme těšit na programy zaměřené 
na cestování a témata s cestováním 
spjatá.

Novinkou, kterou bychom rádi 
účastníkům nabídli, je možnost 
účasti na několika odborných pro-
gramech, které budou vedeny ve 
stylu konference. U těchto progra-
mů bude zajištěna velká kapacita 
míst k přihlášení.

více než 76 škol

Těšit se taktéž můžete na rozma-
nité doprovodné programy, prohlíd-
ku města Šumperka, žibého tygra a 
poznávací výlety po okolí.

Pevně věříme, že si bude z čeho 
vybírat!

Kdo nepřijede do Šumperka?

Zjistili jsme: proč nepřijedou do Šumperka

Bylo by to krásné. Všichni pod jednou střechou jako za starých časů. Jenže 
Šumperk není Praha a všichni se tam prostě nevejdou. Není dokonce ani 

Jihlava, a tak nezbylo než si vybírat. Kancelář náčelníka cévévézetky začala v 
minulém týdnu rozesílat nepozvánky lidem, kteří nejsou v Šumperku vítaní, 
což způsobilo nemalý rozruch. Každý se totiž už viděl na CVVZ. 

Investigativní blok Vyšetřuje a pátrá Broňa Pysk

Carlos Guzmán, 66 let:
„Dostal jsem tu zatracenou 
nepozvánku a nevím, co 
mám dělat. Asi pojedu místo 
na CVVZ do Nikaragui.“ 

Alois Nebel, 90 let:
„Taky jsem ji dostal. Poslali 
mně ji až sem nahoru, nevím, 
co zas chtějí. Jako by to po-
sledně nestačilo.“

Anoushka Shankar, 35 let:
Její poslení vystoupení se 
sitárem na školní besídce ne-
bylo nic moc, proto dostala 
volno, aby mohla cvičit.

Jiří Brady, 88 let:
„Já jsem sice zase nic nedo-
stal, ale už jsem v Kanadě. Je 
tady hezky a včera tu napadl 
první sníh.“

Mája Hartová, 19 let:
„Ale já tam budu. Opravdu, 
o své účasti jsem naprosto 
pevně přesvědčena, to bych 
o tom musela něco vědět.“ 

Jaroslav Foglar, 110 let:
Oblíbený spisovatel, který 
letos oslaví 110 narozeniny, 
se CVVZ bohužel nemůže 
zúčastnit, protože již zemřel. 

různých programů




