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A Závěrečné rozloučení 
proběhne v parku  
Smetanovy sady - před 
1. základní školou.  
Začátek ve 12:30.

COŽE? UŽ JE KONEC?
Člověk se pořádně ani nerozkouká a vzápětí po zahajovacím ceremoni-
álu už tady máme ceremoniál závěrečný. Pravděpodobně to tak rychle 
uteklo i vám všem - milým účastníkům. Sobota byla i přes drobný úbytek 
programů našlapaná a rozmanitá a my věříme, že si každý našel to své. 

Závěrečný ceremoniál se nesl ve znamení Valašska a užívali jsme si jej pomyslně 
„plnými doušky“. O zahájení se postaraly skvělé mažoretky Lentilky. Zatancoval 

HOLEŠOVSKÁ LENTILKA
nám (kapacitně omezený) folklórní soubor Malá Rusava a zahrála cimbálová 
muzika Bystřica. O dojemná slova opět se slzou na krajíčku se pak postarala naše 
náčelnice Jaruška. Ocenila své pomocníky a neopomenutelně byla oceněna také 
ona. Byly uděleny Březové lístky, kterých si, dovolím si mluvit za všechny oceněné 
mravence a pomocníky, nesmírně vážíme. Snažili jsme se pracovat ze všech sil a 
prosíme, omluvte, pokud někde něco zaskřípalo nebo nebylo úplně bezchybné. 
Děkujeme za duševní obohacení, na kterém jste se vy všichni podíleli.



ANKETA: „Co se vám na CVVZ zatím nejvíc líbí?“

„V Holešově se mi líbí ta lidskost, vše je tady příjemný,  
milý a nadšenecký. Je to supr.“ 

„Krásné město a jsme nadšení, jak to organizátoři krásně 
udělali. Páteční ceremoniál měl nádhernou atmosféru.“

„Líbí se mi všestrannost, že je tady od každýho trochu  
a chutná mi tady jídlo.“

Aleš Sedláček
Předseda ČRDM. Členem Rady vlády pro NNO, České komise 
pro UNESCO, Komory mládeže, poradcem Ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy.

„Dlouhodobě se snažím ovlivnit společenské a legislativní 
prostředí v ČR nejen ve prospěch organizací, pracujících  
s dětmi a mládeží, ale i ostatních veřejně prospěšných 
neziskových organizací. To by mělo být bez zbytečných 
zásahů státní moci. Mělo by respektovat a oceňovat dob-
rovolnickou práci. Za základ celého neziskového sektoru 
považuji malé spolky v poslední vesnici. Snažím se dívat na 

svět jejich optikou, byť sám vedu velkou, stabilní a profesionalizovanou Radu, která zastřešuje bezmála 
stovku organizací, pracujících s dětmi a mládeží,“ říká Aleš.

Co byste organizátorům letošní CVVZ pochválil nebo naopak vytknul?

„Obrovskej obdiv organizátorům, protože to do poslední chvíle nebylo jasný, takže si jich za to vážím  
a jsem z toho nadšený. Místo je úplně úžasný, propojení těch dvou škol, blízkost centra, blízkost ubytování,  
perfektní stravování. Já jsem zatím nenašel nic, co by se dalo vytknout.“

„Aj takto sa dá!“ Lektor Tomáš Drahoňovský z Liberce 
pojal ubytování po svém!

„Safety first“
Děkujeme, že se o naši bezpečnost po celou dobu ko-
nání CVVZetky v Holešově starala Skautská ochranná 
služba. Po vzoru letušek první třídy probíhala instruk-
táž, jak si správně nasadit respirátor a chovat se tak 
zodpovědně ke svému okolí. Děkujeme všem za dodr-
žování pravidel i vládních nařízení.



Pádlo předáno, budeme se 
těšit příští rok ve Skutči!

Statiskika není nuda aneb jaké organizace byly zastoupeny

Znáte už Holešov TV
Možná jste nás během letošní CVVZetky zaznamenali, 
možná jste se dokonce stali „obětí“ naší kamery a mi-
krofonu. Pokusili jsme se pro vás zaznamenat alespoň 
nádech té krásné a nefalšované atmosféry, jakou jste 
dokázali vytvořit. Tak uvidíme, zda se nám to podaři-
lo. Holešovská televize funguje právě rok, takto velkou 
akci jsme točili poprvé a jsme za to moc rádi, aspoň 
jsme si vyzkoušeli práci v opravdovém zápřahu. Na 
reportáž se můžete těšit už brzy na www.holesovtv.cz. 
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Pionýr, z.s. 

Hnutí Brontosaurus

Asociace TOM 

Duha 

Dům dětí a mláděže 

Česká tábornická unie, z.s.

Junák - český skaut, z.s. 

Inspiro - středisko volného 
času Tišnov 

ASTRA, centrum volného 
času, Frenštát p. R., příspěv-
ková organizace 

Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara, z.s. 

Občanské sdružení KADET, 
z.s. - Centrum volného času 
Hrubínka 

Kondor Konfederace nezá-
vislých – dětská organizace, 
z. s. 

Vesmír Říčany, z.s. 

Česká rada dětí a mládeže 

Radost-Ostrava, z.s. 

Táborový klub Hradečtí Lvi z.s.

spolek ka-mil 

Mladí chovatelé zvířat, z.s.

Žijeme naplno 

Altus, z.s. 

DÉČKO - Dům dětí a mládeže 

MINDOK s.r.o. 

ELDORÁDO, spolek dětí  
a mládeže 

Hnutí DUHA 

Rada dětí a mládeže Králo-
véhradeckého kraje, z. s. 

Hnutí GO! 

Spolek Kokos 

Žijeme naplno z.s. 

DDM 

Kostíci 

DDM Týniště nad Orlicí 

Kondor 

KLUB PATHFINDER z.s. 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Dašice 

Tymy - Středisko volného 
času, p.o. Holešov 

Centrum Jana XXIII., z.s. 
Charita Uherský Brod 

Fantazie Vrchlabí, z.s. 

Enjoyteam 

DÉČKO - DDM RYCHNOV 
NAD KNĚŽNOU 

ZuM je radost, z.s. 

Lužánky - středisko volného 
času Brno, příspěvková 
organizace 

STTO z.s. 

Slunicko,centrum pro 
rodinu 

JEJDA..., z.s.

Instruktoři Brno 

Zoo Brno a stanice zájmo-
vých činností, příspěvková 
organizace 

TYMY 

NPI ČR

Sluníčko - Centrum pro 

rodinu, z.s 

Royal Rangers v ČR, z.s. 

Moravian LARP, z.s. 

Zoo a stanice zájmových 
činností, p.o 

NIDV 

Young Life Brno 

SVČ, p. o. 

CVČ Astra Frenštát p.R. 

Základní škola a mateřská 
škola Na Beránku v Praze 12 

Letní tábor Krasnice, z.s.

50.mateřská škola Plzeň, 

Young Life 

Déčko - Dům dětí a mládeže 
Rychnov nad Kněžnou

MOP Stopa Klánovice 

ČTU - Placatý kámen 

SDO Vlčata 

SVČ-TYMY Holešov 

 Dobré divadlo 

Pionýr Litomyšl 

Nezapomeňte!
Ještě než se rozprchnete do svých domovů, nechte 
nám tady kousek „sebe“. Prostřednictvím vzkazu nebo 
kamínku si budeme moci připomínat tyto smysluplně 
prožité dny. Děkujeme. Kamínek z Holešova nechť vám 
přináší štěstí a radost. 

Mravenec - nakladatelství 

Úsmev ako dar, o.z. 

Sokol - Česká obec sokolská 

DÉČKO-DŮM DĚTÍ A 
MLÁDEŽE, RYCHNOV NAD 
KNĚŽNOU 

Komunitní centrum MAKO-
VICE, z. s. 

Mírové vzdělávání HWPL 
SVČ Ivančice 

PRESS, Asociace NNO JČK. 
GNF, KKH, Junák, 

Sdružení turistických  
a tábornických oddílů 

Orvo 

MINDOK s.r.o. moderní 
společenské hry 

Keltoviny, z.s. 
K.O.S.A. z.s. 

Sluníčko -- Centrum pro 
rodinu, zs 

STROM 

Český svaz ochránců 

přírody 

VIDA! science centrum

SPJF 

N.A.L. 

Pionýr, z. s. 

Gamecon 

Kocanďáci z.s. 
Lipka

Pionýr sokol Skaut

Halahoj 

www.socialniradce.cz 

1. Základní škola Holešov 

Detská organizácia YETI 

www.EnjoyTeam.cz 

Středisko volného času 
Litomyšl 

Spolek evropských bojových 
umění 

ZŠ Gajdošova 

T. O. Cvikýřci, z. s. 

Sdružení FILIA z. s. 

Liga lesní moudrosti, z.s. 

Hvězdy na CVVZ
Ačkoliv všichni lektoři byli špičkoví a nemůžeme si je vynachválit, tři jména musíme vypíchnout, protože se jedná 
o opravdové celebrity ve svém odvětví. Jsme velmi rádi za to, že k nám zavítal pedagog a spisovatel Marek Herman 
(vlevo), zpěvák a skladatel Slávek Janoušek (uprostřed) a producent a moderátor Kazma Kazmitch (vpravo). Díky 
nim získala CVVZ ještě větší „šťávu“.



Náčelnice se loučí

Kde se vzaly lentilky?
Závod Sfinx byl založen Philippem Kneislem v roce 1863 v Holešově. Z počátku se 
jednalo o malou fabriku na výrobu tvrdých kandytů, avšak jak šel čas a fabrika 
zvětšovala objemy výroby, bylo nutné ji přemístit do větších prostor. Po 53 letech 
od svého založení se tak výroba přesunula do Všetul, kde továrna sídlí dodnes.

V průběhu své existence se výrobní proces postupně měnil a v současné době závod 
Sfinx vyrábí a distribuuje na český a slovenský trh tvrdé kandyty, jakými jsou např. 
BON PARI, Hašlerky, Slávie, Klokanky, Beskydky, Anticol; dražé výrobky pod značkou 
Lentilky či želé výrobky – všem dobře známé žluté obaly pod značkou JOJO. Sfinx své 
výrobky distribuuje i do zahraničí, kde největším exportním trhem je Velká Británie 
pro značku Rowentrees Randoms a POLO. Ruský trh zásobuje želé výrobky pod znač-
kou BON PARI a též tam dodává již zmíněné POLO, které v hojné míře exportuje i do 
Turecka. V současné době je roční objem výroby okolo 17 000 tun.

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

Přeji vám všem účastníkům i lektorům, aby zážitky, zkušenosti a přátelství, které jste na holešovské CVVZ získali, byly pro vás přínosem 
a sluncem i v těch nejchmurnějších dnech. Nezapomeňte, že to jsou ty nejdůležitější hodnoty, které dávají našemu životu smysl! 
Děkuji vám všem za nádhernou atmosféru, kterou jste vytvořili, krásná a povzbudivá slova, která jsou pro mne i celý štáb velkým 
oceněním. 

Děkuji všem, kteří se na CVVZ podíleli, celému organizačnímu štábu, lekto-
rům, herně deskových her, všem, kteří se zapojili do Registru dárců kostní 
dřeně, a velký dík patří  „Stínadelské čajovně“!!!

Velké poděkování si zaslouží město Holešov I., II. a III. ZŠ, Gymnázium L. Jaro-
še Holešov, Ústřední školní jídelna, restaurace „U ČERNÉ KAPLE“, MKS Holešov, 
„Jídelna pro všechny“ za výborné podmínky a skvělou spolupráci! 

Náčelnice děkuje

DĚKUJI!  


