
NÁČELNICE ZÁVĚREM
Vážení a milí kamarádi, účastníci HOLEŠOVSKÉ CVVZ, 

prožili jsme společně v HOLEŠOVĚ krásný víkend 19.-21.11., který se velmi vydařil 
i přes všechny překážky a všemožná současná omezující opatření. Omlouvám se 
všem, na které jsem v rámci CVVZ neměla čas, těšila jsem se, že se osobně potkám 
s některými lektory a také, že si obejdu mnohé workshopy. bohužel to nešlo, pro-
tože náš štáb kvůli covidu zůstal opravdu v tom nejmeším možném počtu, takže 
starostí a práce bylo pro nás všechny opravdu hodně! 

Nebyly to ale jen starosti, ale pro nás všechny to byly současně velké radosti! Vy 
jste nám to vraceli plnými doušky! Po celou dobu jsem vnímala velmi pohodovou 
atmosféru! Děkuji všem za úsměvy, pochvaly, povzbuzující slova a také milé dá-
rečky! Jsem moc ráda, že se nám podařilo opět v praxi podpořit hlavní myšlenku 
přátelství rozrůzněných. 

Věřím, že jste se na CVVZ toho hodně dozvěděli, hodně jste se toho naučili, prožili 
jste spoustu emotivních chvil a načerpali hodně inspirací a získali nová přátelství. 
Pevně věřím, že vám toto všechno pomůže při vaší práci s dětmi, a že tuto práci 
také v mnohém obohatíte a naplníme tak naši myšlenku: „ČÍM  DNES NAPLNÍME 
SRDCE NAŠICH DĚTÍ, TÍM ONY ZÍTRA NAPLNÍ NÁŠ SVĚT“!

Bylo mi ctí být náčelnicí CVVZ 2021. Děkuji všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli 
ke zdárnému průběhu letošní CVVZ, děkuji také celému štábu a všem dobrovol-
níkům!

Do nového roku 2022 přeji všem ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ a LÁSKU.
S úctou JARKA  
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S L E D U J T E  N A

HOLEŠOV  TV

Reportáž z CVVZ 2021 už nyní 
na www.holesovtv.cz
Vraťte se v mysli o několik dnů zpět a „prožijte“ s námi prostřednictvím 
krátké reportáže  znovu tu neopakovatelnou atmosféru akce, která snoubí 
deskovky, sebeobranu, Kazmu, Březo-
vé lístky, origami, koloběžky, historické 
přednášky, hudbu, psychologii, Marka 
Hermana, human design nebo třeba 
kouzlení. Zkrátka víkend, který propojil 
zdánlivě nepropojitelné :-)

KAMÍNKOVÁ VÝZVA
jsme moc rádi, že jste se zapojili do kamínkové výzvy CVVZ. Kamínky z vašich měst 
nám udělaly velkou radost!

Kamínky ze ZUBŘÍ, PRAHY, BRNA, NÁCHODA, PLZNĚ, ZÁBRODÍ, VELKÉ BYSTŘICE, 
MIKULČIC, FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM, MODŘICE, OSTRAVA, BUČOVICE, a dalších 
míst naší krásné České i Slovenské republiky. 

Budou nám připomínat naše letošní setkání!

Děkujeme také vám všem, kteří jste do "světa" vyvezli kamínky z HOLEŠOVA, které 
malovali děti z kroužků TYMY, pracovníci TYMY, členové PS M. OČADLÍKA - nejvíce 
kamínků pro Vás namalovala paní ZDENKA MACHALOVÁ. 

Budeme rádi za každou fotku z místa, kde jste kamínek, jako 
symbol naší CVVZ umístili. Děkujeme!!

HOLEŠOVSKÁ LENTILKA
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Jedním slovem akce byla úžasná. Nikdy jsem na CVVZ 
nebyla a jen podle vyprávění jsem si mohla představit, 
jak to asi bude probíhat.  Široká nabídka programů 
nejrůznějšího zaměření, doprovodné akce s  prodejem 
her, pomůcek, vybavení pro sport atd., atmosféra 
vstřícnosti, ochoty, tolerance a pozitivní nálady – přála 
bych to zažít těm, co tu nebyli. A lidé se tu setkali ti 
nejsrdečnější, jaké  znám. Jak mezi účastníky, tak mezi 
organizátory. Na některé opravdu nezapomenu.

Akce CVVZ 2021 byla z mého pohledu velmi zdaři-
lá, perfektní organizace, účastníci vždy s úsměvem na 
tváři a celá akce vnesla pozitivní náladu a kousek slu-
níčkado šedi pochmurných covidových dnů.
Za mě jednoznačně palec nahoru!

BOB KARTOUS
Bob Kartous je vedoucím komunikace a analýzy vzdělávací 
politiky ve společnosti EDUin. Také je mluvčím Českých elfů, 
aktivistické skupiny bojující proti šíření dezinformací v čes-
kém kyberprostoru.
Jako odborník v oblasti rozvoje vzdělávání publikuje v řadě 
českých médií, pravidelně pro česká média komentuje udá-
losti, které se ve vzdělávání odehrávají. V říjnu 2019 mu vyšla 
kniha z žánru non-fiction nazvaná No Future: Vezeme děti na 
parním stroji do virtuální reality? Na toto téma přijel předná-
šet také do Holešova.
 

„Pocházím z tohoto kraje a s paní Vaclachovou jsme se setkali na jednání Místní akční skupiny, kde mě zaujala 
svým entuziasmem. Když mi povídala o této akci a celém konceptu, tak mě to zaujalo a jsem velmi rád, že 
tady mohu být.
 
Pro mě je to neznámé, protože se pohybuji ve zdánlivě souvisejícím oboru, ale zároveň je to něčím jiné. Dlou-
hodobě se věnuji vzdělávací politice, ale jsem ve spojení s řadou lidí a například i když nejsem skaut, tak  
s nimi spolupracuji. Samozřejmě je tento typ vzdělávání právě ten, který by bylo potřeba posílít.
 
CVVZ má velký smysl a jsem rád, že se vám takovou akci podařilo i v této dobé uspořádat. Je to obdivuhodné.

Lampičky
Nejlepší lampičky... první tři jsou: MEXIČAN, SNOOPY  
a MAŤO. Moc gratulujeme! Od štábu CVVZ očekávejte 
malý dáreček, věříme, že vás potěší!

.... do světa jste také odvezli rostlinky, které pro vás  
s láskou připravily děti a učitelé praktické školy v Ho-
lešově. hezky se o ně starejte, zalévejte je ať dlouho 
vydrží, jako naše CVVZ ( aspoň 30 let). budeme rádi za 
fotky s květinkami, které krášlí vaše pokojíčky či para-
pety oken.Kulatý stůl s ČRDM se zabýval třemi tématy. Výsledky šetření hodnoty mladých, šetření o změně chování dětí na 

letních táborech a použitelnost Národní soustavy kvalifikací co by rámce pro vzdělávání v našich organizacích.  
Z kulatého stolu vzešly tyto závěry.

1. Pokračovat v hodnotových výzkumech, navázat na první šetření a pokusit se rozklíčovat zda skutečně dochází 
nebo nedochází k ovlivnění postojů členů organizací dětí a mladých lidí.

2. Pokračovat v šetření chování dětí na táborech. Upravit otázky, tak, aby byly méně návodné k očekávané hypoté-
ze. Rozklíčovat zda slabá místa mají nějakou geografickou nebo socioekonomickou souvislost.

3. Sezvat garanty vzdělávání z organizací dětí a mládeže a otevřít debatu, zda je vůbec NSK vhodná, co by rá-
mec pro běžné kvalifikace použitelné v organizacích. Pro vstup na trh práce, resp. pro uznání nabytých dovedností  
v NNO, je NSK vynikající příležitost.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Závěry kulatého stolu, který se uskutečnil v rámci CVVZ 2021

ANKETA: „Co říkáte na CVVZ 2021? Líbila se Vám tato akce? “

Organizátorům patří velký dík za to, jak to zvládli. Nej-
sem si úplně jistý, jak moc si stihli ty programy užít, asi 
moc ne, ale fakt to těm lidem udělali hezký. Viděli jsme 
tady propojení formálního a neformálního vzdělávání  
v praxi a to je moc dobrý. Já jsem si to opravdu užil  
a díky organizátorům, že mi otevřeli oči, protože já 
jsem na takové akci poprvé a asi teda pojedu i do té 
Skutče J

Libor Bezděk
předseda SPDDM

Jarmila Růžičková
ředitelka 1. ZŠ Holešov

Marek Rauš
Catering u Černé kaple



Setkání u starosty města 
Těsně před závěrečným loučením proběhlo setkání  
u starosty města Holešova Rudolfa Seiferta. Ve své 
kanceláři přivítal z hostů Aleše Sedláčka, Ludmilu 
Pohankovou, Jana Burdu, Libora Bezděka a Vlastimila 
Juru a z domácích pak náčelnici Jarku, účetní Martinu  
a početný reportérský tým. Padla opravdu velká spous-
ta slov, kdy všichni vyjádřili obdiv a poděkování za to, 
že CVVZ vůbec proběhla. To, že proběhla tak hladce  
i přesto, že byla ochuzena o dotace z MŠMT a navíc  
v takto nepříznivé době, to byl bonus. Pochvalu si vy-
sloužili nejen pořadatelé, ale také účastníci, kteří byli 
vzorní a velmi příjemní. Děkujeme vám za to. Pan sta-
rosta pak zodpověděl otázky týkající se současné situ-
ace a vývoje města Holešova. Snad jsme vám ukázali 
jeho mnohé krásy a zajímavosti a snad se i vám naše 
město líbilo. 

VZKAZY ORGANIZÁTORŮM - MOC ZA NĚ DĚKUJEME!
- Super akce!
- Moc děkujeme, jste skvělí!
- Dík za to, že to děláte a je to moc fajn!
- Odvedli jste skvělou práci! Jsem tady poprvé a tato  
 akce mě opravdu úplně pohltila, klobouk dolů!
- Máte tady boží lidi!

- Moc jsem si to užil!
- Umíte !!! Smekám v téhle době a je mi tu krásně. 
 Díky vám!
- Taška přes rameno, jako poznávací znamení, je to 
 betelné nápad!
- Skvělé jídlo i program!

- 1. CVVZ bez front na jídlo!
- Super workshopy!
- Mějte se rádi!
- Děkujeme, že jsme mohli poznat krásný Holešov. 
 Druhý dík, že byla noční šifrovačka.
- Lentilky, jste úžasné!
- Máte krásnou školu a zámek!
- Už jsem se nemohla dočkat!
- Děkujeme za odvahu!
- Krásné město. děkujeme za historické prohlídky!
- Skvělé sbírání kartiček!
- Díky, že jste to nevzdali a uspořádali CVVZ i přes 
 situaci, jaká je!
- Nejlepší organizátoři!
- Ti nejlepší lektoři!
- Máte hrozně hezké budovy škol! Moc si to tu užívám!
- Od roku 2003. co jezdím, nejlepší CVVZ.
- Security jsou perfektní!
- Skvělá zorganizovanost programů!
- Jarka je nej!
- Ty ohně jsou top!
- Jídlo 10/10
- atd.

Čepice a šály v prodeji! 
Zájemci, pište nejpozději do 6. 12. 
na e-mail cvvz2021@seznam.cz

!!! SOUTĚŽ !!!
napiš krátkou báseň, povídku,  

úvahu, komiks o CVVZ  
V HOLEŠOVĚ!

Těšíme se na nápady!
Zasílejte nejpozději do 10. 12.  

na e-mail: cvvz2021@seznam.cz

Děkujeme!



HODOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 
ČASU PO VALAŠSKU

Čtvrté číslo zpravodaje pro vás připravil redakční tým  ve složení Bára, Kája, Hanka a Petr.

Štědračka – do vody dáme hrst hrachu, fazolí, čočky, hřibů, pohanky, krup a po-
vaříme. Přidáme trochu pokrájených sušených trnek, drobně krájenou zeleninu  
a zemáky. Když je vše měkké, přidáme zásmažku z másla a mouky. Přisolíme  
a mírně opepříme. 

Kyselica – ½ zelnice a ½ vody krátce povaříme se solí, pepřem a bobkovým 
listem. Přidáme zátřepku z mléka a mouky, znovu uvedeme do varu a hotovou 
polévku nalijeme na uvařené zemáky.

Valašské zelí – K přípravě pokrmu můžeme použít zelí kysané i čerstvé. 75 
dkg zelí vaříme s kmínem, solí a drobně pokrájenou cibulí. Zatím si uvaříme 75 
dkg očištěných zemáků a necedíme. Měkké zelí a zemáky smícháme dohromady  
a přidáme světlou zásmažku z mouky a špeku. K takto připravenému zelí podá-
váme vařené skopové maso.

Trnková omáčka – Ve vodě rozvaříme 15 – 25 dkg smažených trnek (povidel)  
a přisladíme. Zátřepku z mléka a hladké mouky nalejeme do povidel a znovu 
krátce povaříme. Do hotové máčky přidáme kousek čerstvého másla, pro do-
spělé můžeme kápnout trochu rumu. Máčku podáváme s chlupatými knedlíky, 
slížkami nebo noky.

Hotovo - uklizeno!

Posílejte nám fotky, kam jste si umístili 
rostlinku nebo kam jste položili kamínek 
z Holešova. Budeme se těšit na jakékoliv 
vzkazy, fotky a vzpomínky.


