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Milí čtenáři,
letní prázdniny před nedávnem začaly 
a už i skončily. Ať děláte cokoli, doufám, 
že si najdete pár minut na prolistování 
nového čísla Článků.
A co v něm najdete? Samozřejmě 
nechybí stálice. Mikin se tentokrát ve 
svém sloupku rozepsal o objímání, 
já jsem vyzpovídal Jarika, šéfa sekce 
s podivným názvem „zdroje“. Mimo to 
si můžete projít popisy jednotlivých 
oblastí letošního programu, které jsme 
pro Vás připravili společně s lidmi 
z programové sekce. Mealtiner vyjádřil 
k novému CVVZkovému webu.
Více informací najdete v našem časopi-
se zase za měsíc. Pokud máte nápady, 
o čem byste se rádi dozvěděli, neváhej-
te napsat na e-mail noviny@cvvz.cz.
Užívejte si a v listopadu se na Vás  
těším na CVVZce. 
Gomi

Editoriál

Z příprav CVVZ

Posterová sekce
V místnosti označené „posterová sekce“ 
najdete programy, které se svojí velikostí 
nebo koncepcí nehodily do klasických 
programových bloků. Ovšem i zde bude 
vládnout různorodost — od nápadů či 
návodů až po menší rukodělné aktivity.
Provoz sekce bude z větší části samo-
obslužný. V době, kdy bude prostor ote-
vřen, si budete moci jednotlivé postery, 
stánky atp. prohlédnout dle libosti. 
Příspěvky by měly být navíc opatřeny 
časem, kdy se bude v okolí pohybovat 
autor příspěvku, aby se zapojil v pomo-
ci, radě či diskusi na dané téma.
Příkladem toho, co se může objevit  
v posterové sekci, je celotáborová hra.  
K ní mohou být k dispozici materiály 
o zápletce, či doprovodných motivačních 
prvcích. Od autora je pak možné zjistit 
dodatečně zkušenosti, jak co fungovalo 
či nefungovalo, a v případě nepochopení 
pravidel vysvětlení jinými slovy.
Tak co, nemáte takový příspěvek i vy?
Gomi

Každý lektor bude mít přiděleneho 
„patrona“ pro lepší komunikaci 
s organizátory.

Chcete se zapojit při přípravě CVVZ či 
přímo na ní? Napište na zdroje@cvvz.cz.

I články stále hledají nové redaktory 
i na CVVZ, pište na noviny@cvvz.cz.

Počátkem října proběhne 
teambuildingový víkend organizátorů.

www.cvvz.cz Staň se dalším článkem
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Web CVVZ 
Jednou z věcí, kterou jsme se rozhodli 
udělat, je úprava webových stránek akce.

Jedná se o několik drobných změn v ad-
ministraci, ty však nejsou navenek příliš 
zřetelné. Bude ale znát zcela nová grafika.
V tomto krátkém článku bychom vám 
chtěli úpravy a podobu webu přiblížit.

Po zadání adresy www.cvvz.cz vás uvítá 
nová titulní stránka. Najdete na ní roz-
cestník, nejdůležitější informace a nejno-
vější články spolu s příspěvky na webu.

Zásadní je však trojice odkazů přímo 
pod úvodním obrázkem: 
chci se zúčastnit, chci lektorovat  
a chci pomoci.
Každý z těchto odkazů vás přesune 
do sekce, která je rozdělena do 4-5 
záložek. Mezi nimi lze snadno překlikávat 
a vzhledem k intuitivnímu rozložení 
najdete vždy přesně to, co hledáte.

Změny pro lektory
Nejvíce změn se asi dočkala sekce  
lektorů. Rozhodli jsme se oddělit  
informace o člověku samotném  
a jím nabízeném programu.
Přibyla také možnost si vámi nabídnuté 
programy prohlížet a dodatečně upra-
vovat bez zásahů pořadatele.
Nově se bude lektorovi zobrazovat jeho 
program v seznamu programů, na které 
se přihlásí. Nedojde tak již k situaci, že 
si na čas, kdy sám lektoruje, současně 
přihlásí i jiný program. 

Program
V souvislosti s programem představuje-
me tři novinky. První je filtrování pomocí 
štítků, což mnozí z vás poptávali.
Druhou je možnost před vypsáním kon-
krétních časových bloků hlasovat pro 
jednotlivé součásti programu.
Zavedli jsme jej, abychom předem 
zjistili zájem o konkrétní bloky a mohli 
případně navýšit počet jejich opakování. 
Hlasuje se tlačítkem „vote“.
Třetí novinkou je drobná úprava hlídací-
ho psa, kterého jste si oblíbili v minulém 
roce. Nyní vám přijde upozornění nejen 
v případě, že se uvolní místo v daném 
časovém bloku, ale i v momentě, kdy 
vypíšeme nové opakování programu.

Další změny
Různých dalších drobných úprav a novi-
nek je na stránkách více. Větší tlačítko 
pro vlastní přihlášení na akci, rychlejší 
možnost spojit se s námi, organizátory, 
možnost vytisknout si předem to, co 
považujete za důležité, atd.
Plus kopa úprav uvnitř systému,  
které pomohou nám i následujícím 
organizátorům.

Závěrem
Úprava stránek je jednou z největších 
změn, na kterou narazíte ještě před 
vlastní CVVZkou. Pracujeme na ní už 
od ledna a konečně se blížíme do cíle, 
i proto doufáme, že se vám budou líbit 
a s jejich používáním budete spokojení. 
S případnými náměty na další zlepšo-
vání, pochvalami i kritikou se obracejte 
na Mealtinera.
Mealtiner

Další stránky
Ostatní stránky naleznete v menu, které 
se na titulce zobrazuje ve spodní části. 
Na všech ostatních stránkách je tato 
nabídka součástí horní lišty. Ta i po 
rolování zůstává na obrazovce. Můžete 
tedy mezi odkazy jednoduše přepínat.

Novinky ve funkčnosti stránek
V minulých letech jsme narazili na pár 
maličkostí, které byly dobře vymyšlené, 
rozhodli jsme se je však trošku dopilovat.
Jednou z nich jsou vizitky účastníků, 
jež jste si v minulých letech mohli 
vytisknout. My jsme vám teď připravili 
možnost si vybrat, co na vizitce chcete 
sdělit a co už nikoli.
Aktuální podobu vizitek uvidíte v náhledu 
v pravé části účastnické karty.  
Tam si také (stejně jako v minulých  
letech) můžete editovat své osobní údaje.
Vizitky se vám nově zobrazí i na webu, kdy-
koli najedete na něčí jméno. Chceme vám 
tak dát už před akcí možnost se podívat, 
kdo bude na stejném programu, ve stejné 
spací místnosti a na koho se můžete těšit.
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Obejmi mne
Jedna z vět, jejíž frekvence se snížila, 
přijde mi. Na facebooku (i mém) se to 
hemží smajlíky :-* a virtuálně už jsem 
políbil kdekoho. S objímáním je to 
slabší, i když i taková chatovací zkratka 
léta existuje. Hugs and kisses, líbám 
a objímám, xoxo.
Právě jsem se vrátil ze svatby. Vdáva-
la se kamarádka, co si s ní moc dobře 
rozumím, i když je o generaci mladší. 
Svatba to byla náramná a taková, řekl 
bych, komunitní. Inu baptisti. S kama-
rádkou se známe přes tři roky a obdi-
vuji ji, neboť se v ní snoubí nesporný 
tah na branku s neobyčejnou pokorou. 
Je chytrá i moudrá zároveň a je mi sym-
patická tím, že na různé životní otázky 
nemá připravené snadné a jednoznačné 
jednoduché odpovědi, ale že poctivě 
a obtížně hledá.
Tato dívka mne tedy pozvala na svatbu. 
Co je na tom divného, když si tak 
rozumíme a máme spolu probrané 
kdejaké téma? Když postuji na FB 
cokoliv „o vzdělávání“, už předem 
přemýšlím, jak na to ona asi zareagu-
je. Funguje to i naopak. Zvláštní je na 
tom to, že dnešní objetí při gratulaci 
novomanželům bylo i prvním naším 
kontaktem naživo. Přestože pocházíme 
oba z Brna. (Poslala mi oznámení ve 
smyslu „přijď mi na svatbu, tam budu 
určitě“.) Obejmutí, to ale bylo důležité. 
Bylo potvrzením toho, že ten druhý není 
přízrak z cloudu, že je z masa a kostí, 
nějak voní a tváří se.
Jezdit na CVVZ kvůli metodice odlé-
vání svíček z včelího vosku, pravidlům 
deskových her či principům efektivní 
komunikace může se dnes zdát po-
někud zpozdilé. Mnohé z toho, ne-li 
všechno, je volně přístupné v síti a lite-
ratury k tomu je víc, než jsme schopni 
za rok do dalšího setkání byť jenom 
prolistovat. Fundraisingu, první pomoci 
ani zážitkové pedagogice se stejně za 
devadesát minut nelze dostat na kloub. 
Proč tedy horuji pro Tvoji účast?
Potřebuješ obejmout. Nevadí, jsi-li 
plachý/á. Není možná nutné si hned na 
potkání padat do náruče. Jde to i ob-
razně. Potřebuješ se fyzicky ujistit, že 
takových, jako Ty, jsou stovky. Potřebu-
ješ jim naslouchat a potřebuješ k nim 
možná i mluvit. Být s nimi.
A jsi-li více kontaktní, přijeď se i obe-
jmout. Pohladit míchu. V Brně na CVVZ 
k tomu budou zřízeny i „kisspointy“. Ale 
v tom přeneseném slova smyslu bude 
kisspointem nebo spíše hugspointem 
celá vévézetka. xoxo Mikin

Programové 
oblasti
Přemýšlíte, jaké programy vás na CVVZ 
čekají? Nebo uvažujete nad tím, že při-
dáte svůj vlastní příspěvek? Do tohoto 
čísla jsme pro vás připravili popis jed-
notlivých směrů, jednotlivých linií toho, 
co na CVVZ budete moci najít. Předem 
však upozorňujeme, že se navzájem 
mohou (a budou) krýt.

S Mikinem o CVVZ

Technika
Jak lze moderní technologie využít pro 
práci s dětmi? To je otázka v hlavách 
množství lidí, kteří se starají o děti 
v dnešní době. Přesto mohou být počí-
tače a internet cenným nástrojem právě 
při těchto činnostech. Držte se vlny a na-
vštivte programy ze sekce „Technika“.

Tábornictví
Život pod stanem, rozdělávání ohně, 
přežití – to jsou hesla, která jistě spa-
dají do odvětví „Tábornictví“. Zde bude 
hlavní myšlenkou síla jednotlivce v ne-
známém a často opuštěném prostředí. 
Jste na to dostatečně silní?

Příroda
Máte rádi život v lese, cestování mezi 
poli či objevování nových končin? To 
vše spadá do oblasti jménem „Příroda“. 
Jedná se o směr zaměřený na zdravý ži-
votní styl a celkově na všechno zelené.

Hry
Hledáte inspiraci pro tvorbu her? 
I na tuto pasáž jsme na CVVZce 2014 
nezapomněli a „Hry“ mají dokonce svůj 
vlastní oddíl. Buďte vynalézaví a hraví 
a nezapomeňte jej navštívit.

Rukodělky
Pokud si chcete něco vyrobit a vytvořit, 
je dobré vybírat z oblasti „Rukodělky“.
Jedná se o téměř ryze praktickou 
oblast, ale její největší předností je, 
že budete mít vlastnoručně vyrobenou 
památku na naši CVVZku.

Sociálně-psychologicko-manažerské
Přestože se to nemusí zdát, vést oddíl 
může být složitou disciplínou a i ti nejo-
trlejší mohou padnout na maličkostech. 
V této multisekci naleznete kupříkladu 
programy na hlubší pochopení myslí 
vašich svěřenců či návody, jak se vyznat 
v džungli jménem účetnictví.

Sport
Pro vás, kteří máte zájem o fyzickou 
námahu, připravujeme sportovní oddíl. 
V něm najdete rozličné náměty, návody 
a cvičení. Záleží jen na vás, co bude to 
pravé ořechové. Gomi

Zaujali jsme vás? Máte program, který by 
některé z těchto sekcí odpovídal? 
Nebo něco jiného, co by ale na CVVZ 
rozhodně nemělo chybět? Napište na 
program@cvvz.cz a domluvte se na pří‑
padném lektorování. CVVZ je o předávání 
zkušeností, nebojte se předat ty svoje!

www.cvvz.cz Staň se dalším článkem
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Tábor z koňského 
hřbetu
Děti mají v dnešní době na výběr ze 
spousty druhů táborů a týdenních 
aktivit, mezi něž patří například i „můj“ 
týdenní tábor mezi koňmi. Tento tábor 
se koná každoročně většinou v půlce 
července dva turnusy po týdnu, v malé 
vesničce s názvem Hořice, kde manžel-
ský pár Andrea a Zdeněk Polákovi vlast-
ní penzion U strakatého koně. Přímo 
u něj na louce se pase jejich stádo pat-
nácti koní, kterým se věnují. Děti, které 
se účastní tohoto tábora, získají hodně 
nových zkušeností nejen ohledně toho, 
jak správně na koni jezdit, jak ho vodit, 
ale také, a to je možná to nejdůležitější, 
že jezdit na koni znamená i ho čistit, 
pravidelně ho krmit, vodit na pastvu, 
ve vedrech sprchovat a tak dále. 
Tím pádem některým dětem zmizí jejich 
krásná iluze, že jet na koňský tábor je 
jen o tom, projet se na koníčcích, ale 
získají i trochu respektu a zodpověd-
nější chování ke zvířatům.
Po čas tábora jsou děti rozděleny do 
dvou skupin, přičemž dopoledne má 
jedna skupina program s koňmi a druhá 
jde s vedoucími na nejezdecký program 
(například na hřiště či jiné zábavné ak-
tivity) a následně se prostřídají. Podle 
pokročilosti se děti učí od vodění koně 
ze země až po cval bez sedla. Také se 
učí tzv. lonžování — technika ovládání 
koně, kdy jezdec stojí na dlouho vzdá-
lenost a pobízí koně pohybem rukou či 
bičem okolo sebe v kruhu do různých 
rychlostí chodu.
Účastnit se mohou děti už od sedmi let, 
jelikož koně, na kterých se jezdí, jsou 
bezproblémové klidné povahy. 
Isidar

Slovo Jamboree vymyslel 
sir Robert Baden-Powell, zakladatel 
světového skautského hnutí. Podle 
jedné z verzí pochází ze svahilštiny 
a domorodé australštiny a spojuje vý-
razy pro pozdrav a setkání. Ve světě je 
Jamboree název národních či světových 
setkání skautů a skautek. Letošního 
středoevropského, pořádaného první 
srpnový týden v Poslově mlýně u Doks, 
se účastnila tisícovka skautů z patnácti 
zemí světa, mj. například z Taiwanu, 
Ukrajiny či Holadska. 
Oficiálním jazykem byla angličtina.
Hlavním smyslem setkání Jamboree je 
navazování nových přátelství a pozná-
vání lidí různých národností, jazyků 
a náboženství. Mottem ročníku bylo 
„Prepared for the future“. Právě téma 
budoucnosti určovalo program Jambo-
ree. Předně to byla budoucnost techno-
logií, kdy si účastníci mohli vyzkoušet 
létání s dronem s kamerou či výrobu 
3D filmu. Druhý blok se už nespoléhal 
ani tak na vyspělé technologie, jako 
budoucnost přežití v přírodě. Kromě 
rozdělávání ohně to byly i ochutnávky 
kobylek vařených v karamelu. V souladu 
se skautskými zásadami dostala pro-
stor i budoucnost demokracie. Velká 
hra demokratických a nedemokratic-
kých států poskytla možnost srovnat 
principy obou režimů a v čem jsou pro 
veřejnost výhodné či nevýhodné. 

Jako akce zaměřená na budoucnost 
nevynechala ani budoucí směřová-
ní skautingu a osobní rozvoj všech 
jednotlivých členů. Kromě přednášek, 
workshopů a diskuzí byl na program 
zařazen i „festival kultur“ – stánky 
jednotlivých zemí s možností okusit 
něco z jejich kultury, zvyků či jídelníčku 
(na světových Jamboree jsou například 
velmi populární klasické české stany se 
dvěma lůžky a podsadou).
Tradice Středoevropských Jamboree za-
čala v roce 1997 v Praze, ale navazuje už 
na Tábor slovanských skautů, pořáda-
ných v roce 1931 taktéž v hlavním městě 
tehdejšího Československa. 
Od roku 1997 se Středoevropská 
Jamboree konají obvykle v dvouletých 
intervalech a o pořadatelství se střídají 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Slovenský skauting, Związek Harcerstwa 
Polskiego a Magyar Cserkészszövetség. 
Středoevropské Jamboree je menší 
(a levnější) variantou velkých světových 
Jaboree, na která se sjíždí tisícovky 
skautů z celého světa. Ta se konají 
jednou za čtyři roky. Nejbližší v pořadí, 
již třiadvacáté, bude příští rok v Japonsku 
a i tam vyrazí česká delegace. Na posled-
ní dvě jamboree, která se konala v Anglii 
(2007) a ve Švédsku (2011), se Junáku 
podařilo vyslat kontingenty čítající více 
než 270 účastníků a byly téměř největší 
v historii české organizace.  
Damita

A co Vy, byli jste na nějakém táboře? 
Na CVVZ budou i programy přímo na ně 
zaměřené. Pokud budete potřebovat pomoci 
s účetnictvím, ale i přípravou celotáborových 
her, věříme, že najdete pro sebe to pravé.

U Doks tábořila tisícovka skautů 
na středoevropském Jamboree

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!

Jarik
Ahoj, Jariku, rovnou to do tebe začnu 
pálit. Kdes byl poprvé na CVVZce?
Poprvé jsem byl na CVVZ 2006 v Ostravě. 
Krom navštěvování programů jsem tam 
se skautskou ochrannou službou zajiš-
ťoval ostrahu. Zdaleka jsem však od té 
doby nebyl na každé.

K CVVZ ses tedy dostal přes 
tuto organizaci…
Ano i ne, pokud jde o navštěvování 
CVVZ, pak vše souhlasí. K organizování 
té letošní jsem se však dostal poněkud 
jinak. Jakožto finanční poradce jsem 
se rozhodl kromě pomoci jednotliv-
cům pomoci i různým skupinám, ať 
už skautským střediskům nebo třeba 
dřevárníkům a LARPařům. Mnohdy je to 
právě správa rozpočtu, která znemožní 
organizátorům uspořádat další ročník 
i poměrně povedené akce, protože 
se na ni ohlíží až příliš pozdě. Touto 
cestou jsem se dostal k Mealtinerovi 
a ten mi řekl, že je zrovna teď pro něj 
nejpalčivější a největší akce CVVZka.

A kdybys měl tedy svoji vizi budoucí 
CVVZky shrnout do jednoho slova, 
co bys vybral a proč?
To je těžká otázka, jelikož vizí, kterou 
máme, je popsáno asi čtyři pět stran 
textu. Osobně bych vybral „brněnská“. 
Brno je druhé největší město ČR a sou-
středí se v něm spousta aktivních lidí. 
Ti se setkávají a vznikají kluby, oddíly, 
atp. A z nich poté vychází spousta zají-
mavých nápadů. Příkladem za všechny 
jsou velké šifrovačky díky Instruktorům 
Brno. Teď mám na mysli TMOU!, 

Interview

Martin Hájek alias Jarik (*1982) má zkušenosti 
s vededním skautského oddílu, zároveň se 
však jakožto finanční poradce orientuje ve 
světě penězí a jejich správy. Proto je jako šéf 
sekce „zdroje“ člověkem na svém místě.

což byla v podstatě první akce tohoto 
typu. Zkrátka si myslím, že Brno má co 
světu ukázat, a proto by CVVZka měla 
být „brněnská“.

Přejděme ke tvému týmu. 
Nazývá se „zdroje“ – co si pod tím 
máme představit?
Je to tým lidí, který má na starosti, aby-
chom na všechno měli dostatek peněz 
i dostatek šikovných a schopných lidí. 
Naší snahou je, aby si CVVZ užili i orga-
nizátoři, proto budeme usilovat i o vaši 
psychickou pohodu nejen na akci, ale 
i v době přípravy.

Když máš zrovna volnou chvilku, 
co tě baví dělat?
Předně jsem vidět na Kytarovkách. 
To se potkáme s kytarami v Hospůdce 
U Šošona a hráváme tam. Takže primárně 
mě baví hudba, když nehraji, tak tančím. 

Dále je pro mě nejlepší volnočasová 
aktivita typu sbalit se a vypadnout 
někam. Takže nepohrdnu lezením po 
horách či stavěním tábora, 
což jsem už letos stihl dvakrát.

Zakončím to otázkou mírně na tělo. 
Ty se jmenuješ Martin, jaks přišel 
k přezdívce Jarik?
„Stál na okraji lesa, opíral se o mo-
hutný kmen prastarého, věkovitého 
stromu a díval se na jih – tam, kde nad 
Šedým vrchem stálo polední slunce.“ 
V podstatě pro ty, kdo znají hru Dračí 
doupě, to není až tak neznámá postava, 
jelikož Jarikovo dobrodružství se vy-
skytuje na prvních stránkách pravidel. 
A bylo mi asi patnáct, když někdo úplně 
náhodně vzal tuhle přezdívku a přiřknul 
mi ji. Myslím si, že se ke mně hodí 
a že se mi i líbí.
Gomi

Jiřka
korektorka Článků
Od minulého čísla nám 
Jiřka opravuje chyby, 
překlepy a jiné neduhy, 
které my smrtelníci 
(myšleno redaktory 
Článků) pácháme.

Angi
zástupkyně šéfa zdrojů
Angi je Jarikova pravá 
ruka. V případě jeho 
absence se stará o sekci 
zdrojů, jinak stojí po jeho 
boku a pomáhá mu.

Shami
referentka zdrojů
Shami dělá přípravu pro 
fungování sekce zdrojů. 
Připravuje tabulky, do‑
kumenty a jejich návrhy 
a obstarává komunikaci 
s okolím.

Ček
fundraiser
Shánění peněžní i ne‑
peněžní pomoci CVVZce 
připadlo na bedra Čekovi, 
jeho práce tedy stojí 
zejména na komunikaci 
s různými subjekty.

Marky
„máma“
Marky se stará o dobrou 
atmosféru v rámci organi‑
zátorského týmu, a to jak 
jednotlivců, tak i skupin. 
Řeší spory vzniklé na 
osobní rovině.

Kalmiel
copywriter
Kalmiel se v rámci CVVZ 
stará o texty, které 
nespadají do Článků. 
Vytváří popisy na nový 
web, informace, propa‑
gační materiály atp.

Lidé letošní CVVZ
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