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Hlinsko v Čechách. Konečná stanice, prosím vystupte

Město Hlinsko má 9.697 obyvatel (údaj k 15.11.2018). V pátek 16.11.
se však počet obyvatel zvýšil o 726. Důvodem není migrační vlna. I
když se to při pohybu hloučků lidí na vlakovém nádraží, s batohy a
spacími pytli, mohlo tak jevit. Tento
nárůst má úplně jiného původce. Je
jím akce s tajemným názvem CVVZ.
Podle našich zdrojů se jedná
o celostátní setkání pracovníků
s dětmi a mládeží, kteří se každý rok
v tomto období schází v jiném městě,
aby si vyměnili své zkušenosti. Proč
si ale pro své setkání zvolili právě
naše město? Důvodů je několik a my
je samozřejmě všechny víme. V redakci jsme si ale řekli, že vás – naše
čtenáře – napadne něco originálního. Je 17.11. a proto máte čas až do
17. hodiny. Neoriginálnější odpověď na otázku: CO VÁS DO HLINSKA
LÁKALO NEJVÍCE? odměníme hodnotnou cenou. A když říkáme
hodnotnou, myslíme opravdu hodnotnou. Ve hře je desková hra.
Těšíme se na vaše odpovědi, které můžete odevzdávat v PRESS.

Půlkou koně? Celým srdcem

Přestože je ve znaku Hlinska půlka koně, rozhodli jsme se
CVVZ dělat celým srdcem. Nejen použitím motta, ale
skutečně. Připravili jsme pro vás 220 programů, 2 snídaně,
1 oběd, 1 večeři a 1 balíček na cestu. Ten si nezapomeňte
vyzvednout v neděli od 10:00 do 12:00 v MFC. Možná
právě tam zjistíte, kam zmizela ta druhá půlka koně.

Sraz geocacherů

Naši kamarádi Miloš a Dodo
Kirchmayer z Bratislavy již
počtvrté na CVVZ organizují sraz
příznivců geocachingu. Sraz se
uskuteční v sobotu 17.11.2018
v čase od 10:00 do 10:30 na
parkovišti
před
plaveckým
bazénem (přesné souřadnice
N49°46.007 E015°54.904).

Otevřeme svoje srdce

Pokud jste pečlivě prolistovali účastnickou brožuru,
kterou jste dostali při registraci, jistě jste narazili také
na letošní hymnu. Každá CVVZ má svoji specifickou
píseň, která vystihuje myšlenku daného ročníku. Tu,
kterou pro vás složil Koule, si budete moci zazpívat na
dnešním
ceremoniálu.
Koná
se
od
22:00
v Multifunkčním centru. A jak se v letošní hymně říká,
užijme si „naše chvíle společné, na Cévévézetce
výjimečné“.

Začíná se zeleným…

Pokud se ptáte, co to ti lidé mají na
straně svých visaček, tak vám tento
článek odpoví. Jde o symbol
Březového lístku. Ten vedoucí
dostane jako poděkování od
kamarádů za práci pro děti a
mláděž. Má dvanáct stupňů, které
vyjadřují rozsah práce oceněného.
Jejich historie sahá až do roku 1966,
kdy u jejich zrodu stál Jan Šimáně –
Galén a o pokračování tradice pečuje Galénův nadační
fond.
Více informací získáte na www.brezovylistek.cz nebo ve
stánku, který naleznete u jídelny.

Chtěli jste fotit CVVZ

Seminář „Pojďte s námi fotit CVVZ“ se bohužel
z technických a logistických důvodů nemohl uskutečnit.
Nicméně pokud fotíte a chcete svými záběry přispět
pořadatelům, kontaktujte Stoupu na tel.: 603 214 515
nebo přijďte v 9:30 k učebně UC 3-2 a domluvte se
osobně.

Kam s ním?

Řeč není o odpadu či
erotice. Níže naleznete
tipy na programy, které
nemají
naplněnou
kapacitu. Pokud patříte
k těm, kteří mají volný
blok a nemají jinou
činnost, můžete se jich
účastnit.
 Klady
a
zápory
hyperaktivity
08:00–09:30, MFC
PaedDr., Mgr. Hana Žáčková
Dozvíte se o kladech
hyperaktivních
dětí,
možnostech
jak
odlišit
hyperaktivní dítě od dítěte
s poruchou chování.
 Arteterapie – užijme si
umění
14:00–15:30, UC 2-3
Hana Studená
Na vlastní kůži vyzkoušíte
netradiční výtvarné techniky
vhodné k použití jak pro
malé děti, seniory, tak na
tábory a různé jiné akce.
 Fundraising aneb Jak
získat sponzory a dárce
15:00–16:30, MFC
Bc. Roman Pešek
Získáte základní představu o
fundraisingové činnosti a
dozvíte se jak efektivně
komunikovat s dárci.

Kartou nebo hotově

Pokud pro sebe nebo
organizaci potřebujete
doklad o zaplacení
účastnického poplatku,
zastavte se dnes od
12:00 do 15:30 na INFU.

Deskohrátky s čertem
Hrajete si rádi? Baví vás deskové hry? Pak je
desková herna to pravé pro vás!
V přízemí budovy ZŠ Smetanova se už od
včerejšího večera můžete proměnit v rytíře,
dobyvatele nebo třeba průzkumníka.
Kromě samotného hraní si hry můžete koupit za
výhodné ceny.
Herna bude v provozu podle vašeho zájmu do
pozdních nočních (nebo brzkých ranních) hodin.

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý
Notoricky známá věta z Cimrmanovy hry Záskok
rozhodně nebude o víkendu 13.–15. listopadu
2020 daleko od pravdy.
Z pátečního grilování vzešel pouze jediný
kandidát, a tak bude večerní volba pořadatele
CVVZ na rok 2020 jednoznačná. Kandidaturu
podal náčelník Jihočeské oblasti České tábornické
unie, Pavel „Pája“ Bouda.
Cílem CVVZ 2020 bude propojení generací. Je
skvělé, že se celkem pravidelně vzdělávají a
rozvíjejí stávající
vedoucí, ale je
nezbytné
přitáhnout
na
CVVZ také co
nejvíc
nových
instruktorů
a
vedoucích.
Kromě bohatého
programu bude
také
možné
objevovat krásy historického centra města.
Navštivte kandidáta na pořádání CVVZ 2020
naproti INFO centru a můžete se těšit na malý
dárek. Aneb jak pravil Švejk, všechny cesty vedou
do Českých Budějovic.

Sviť, srdíčko, sviť

Navzdory
mrazivému
počasí jsme se všichni
sešli na dopravním hřišti,
abychom za svitu mnoha
srdcí
zahájili
letošní
CVVZ.
Po
přivítání
náčelníkem
se
nám
dostalo
několika
hřejivých slov od „duše“
Centra Jana XXIII. paní
Ludmily Pavlišové, dále
od
starosty
města
Hlinsko, pana Miroslava
Krčila a jako poslední nás
pozdravil
pan
Karel
Hudec, který se o letošní
CVVZ hodně zasloužil.
A nebyl by to Koule, aby
neměl na závěr nějaký
skvělý
nápad.
Po
důležitých
informacích
vyzval účastníky, aby se
rozdělili podle krajů a
před dalším programem
se v teple tříd vzájemně
seznámili s lidmi ze svého
nejbližšího okolí.
Inzertní
táborová
nástěnka
Jeruzalém má Zeď nářků,
Hlinsko Zeď táborů. I
když o nářky tak trochu
jde i zde. U INFO centra
naleznete nástěnku, kam
můžete zdarma (kdo vám
dnes dá něco zdarma)
vkládat vaše „inzeráty“,
že máte volný termín, ale
nemáte se o koho starat
nebo naopak, že hledáte
nějaké schopné vedoucí či
volné tábořiště. Kde jinde
se můžete setkat se
zájmem, než na největším
celostátním
setkání
vedoucích?

CVVZ objektivním pohledem

Tradiční frmol při registraci

Celými srdci

Hraju, hraješ, hrajeme

Jiří Řeháček (Bílý Riki)
Na setkání s lidmi. Je
potřeba,
abychom
se
setkávali,
potkávali,
přenášeli si zkušenosti,
protože bez toho to nejde.

Začínáme lasovat

Na co se těšíte?
Adam Vitko

Těším sa na tu pestrů
škálu tých programov,
ktorů sme si tady mohli
vybrať. A som zvedavý
eště aj teraz na otvárací
ceremoniál a celkovo ako
to tu dopadne.

Tomáš Sochor
Já se nejvíc těším na to,
že můžeme připravovat
semináře pro ostatní
lidi, lektory a taky na to,
že se nevyspím dlouho.
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