
SOBOTA 17. LISTOPADU 2018 | ČÍSLO 02/2018 
 

2019 ✔ 2020 ? 
Jsme skupinka bláznů. Je rok 2018 a my se bavíme o tom, co bude za 
rok. V podobném termínu (15.–17. listopadu) se sejdeme v Náchodě a 
Zapojíme všechny v jedné síti. Protože 
navazování přátelství, zkušeností a 
spolehnutí se na další uzlík je pro nás 
všechny důležité a spolupráce celé sítě 
je velmi potřebná při práci s dětmi či 
mládeží. CVVZ 2019 připravuje tým 
pod záštitou Rady dětí a mládeže 
Královéhradeckého kraje a Koule se už 
moc těší, až jim předá putovní pádlo. 
A aby toho nebylo málo, tak dnes večer definitivně rozhodneme také 
o tom, kde budeme trávit svůj čas v listopadu v roce 2020. Volba bude 
poměrně snadná, protože se do boje o pořadatelství nikdo další, 
kromě Českých Budějovic, nepřihlásil. Nicméně to kvalitu jihočeské 
metropole nesnižuje. Ba naopak. Jde o tak silného kandidáta, že z toho 
ostatní města ustoupila. Přijměte tedy pozvání organizátorů z ČTU do 
města druhého nejznámějšího českého piva a značkových pastelek na 
již 29. ročník CVVZ a podpořte je ve večerní volbě pořadatele. 
 

Na ceremoniál jedině s kytarou 
Stalo se zvykem, že součástí CVVZ je také koncert. Ani Hlinsko nebude 
výjimkou. Na ceremoniál plynule naváže koncert folkových kapel Devítka 
a  Pouta. Devítka je hudební skupina, v jejímž středu je kytarista, zpěvák a 
skladatel Honza Brož. Kapela Pouta před patnácti lety navázala repertoárem i 
obsazením na končící kapelu Poupata.  
To ale není vše. Pokud si na ceremoniál vezmete kytaru, můžete se po koncertě 
ke kapelám přidat ke společnému muzicírování v Multifunkčním centru.  



Čaj o páté 
Čajovna Halahoj je nedílnou 
součástí CVVZ. Pokud jste do 
ní ještě nezavítali, máte 
možnost až do nedělní 
9. hodiny. A kde ji najít? 
Myslím, že tak velký 
transparent nelze 
přehlédnout. Pro jistotu: ZŠ Ležáků, 1. patro. Z pestré 
nabídky čajů si určitě vyberete, záleží pouze na vás a 
vaší chuti. Největší hvězdou je Masala. Pokud je i vaším 
favoritem, pospěšte! 
 
Výherce soutěží 
Celý rok jste nám mohli zasílat fotografie vašeho oddílu, 
na kterých jste společně vytvořili srdce. Ze všech 
zaslaných jsme vybrali dvě nejlepší, které jsme se 
rozhodli odměnit. Ohled jsme brali na originalitu 
zpracování či velikost skupiny. 
Výherce odměníme na ceremoniálu deskovou hrou, 
kterou do soutěže věnovala firma MINDOK. 
Když jsme u toho MINDOKu, tak máte 
možnost koupit si hry s největší slevou, 
jakou kdy dali. Navíc 21 nejrychlejších 
z vás si může pořídit hru Slovopád za 
1 Kč. A brunetky prý mají přednost. 

 
Abyste se z toho nesložili 
I když je origami uměním z dalekého Japonska, jeho 
skládání jste si mohli vyzkoušet i tady. Workshop 
zasvětil účastníky do tvorby jednoduchých i složitějších 
motivů. Motivací jim byly již hotové vystavené 
skládačky ze světa zvířat, rostlin nebo pohádkových 
bytostí. Origami spočívá i v kolektivní práci a vzájemné 
pomoci - o to tu přece jde! 
 
Tancem napříč světem 
Lektorka Bagheera (Blanka Macháčková) patří mezi 
vzácné klenoty lektorské skupiny. Během jejích 
programů účastníci procestovali celý svět a naučili se 
tance z Mexika, Řecka, Havaje a Skotska. I když některé 
tance vypadají často jednoduše, zdání klame a pro 
některé byly zpočátku těžkým oříškem. Přesto si 
společné dopoledne užili a odcházeli s úsměvem na 
tváři. 
 

Kam s ním? 
Možná to způsobil 
chytlavý nadpis, možná 
slovo „erotika“ 
objevující se v článku. 
Kam s ním? se stalo 
nejčtenější rubrikou 
včerejšího vydání 
HLINECKÉHO 
(sr)DE(č)NÍKU. 
Pro velký úspěch ji 
zařazujeme i v tomto 
vydání a vy si tak 
můžete vybírat 
z volných programů. 
 
 Erasmus+ projekt: 

Společenské hry 
v neformálním 
vzdělávání 

20:00–21:30, UC 3-3 
Mária Horníková 
Vyzkoušíte si nové aktivity 
vzniklé z deskových her a 
dozvíte se také jak takový 
mezinárodní (aspoň česko-
slovenský) projekt 
z programu Eramus+. 
 
 Turnaj v karetní hře 

Malaca 
20:00–21:30, UC 2-1 
Jiří Hovorka 
Pohodové hraní a dobré 
ceny. 
 
 QUO VADIS CVVZ 

neděle 00:00–01:30 
Místo bez jména 
Jan Burda 
Zamyšlení nad letošní 
CVVZkou a nad její 
budoucností. 
 
 Ranní biblické 

zamyšlení 
neděle 07:00–07:30, UC 1-4 
Roman Buchtel 
Přijďte zahájit den nad 
Božím slovem. 



Vodní hrátky 
Hlinecký bazén byl dnes naplno využitý. Nejen, že se zde 
odehrávaly workshopy na hladině, při kterých si všichni 
mohli na vlastní kůži vyzkoušet tradiční i méně běžné 
vodní hry a hrátky, ale probíhaly tu i základy 
podvodních aktivit. Během nich se účastníci důkladně 
seznámili s potápěčským vybavením, důležitou teorií a 
následně si mohli ověřit, zda je pod hladinou opravdu 
takové ticho, jak se říká. 
 
Nedejte se! 
Snad každého z nás už někdy napadlo, co by dělal, kdyby 
se na ulici stal obětí útoku. Všichni doufáme, že se nám 
to nikdy nestane, ale co kdyby? ,,Mírumilovný šílenec” 
nás na svém programu naučil, jak se efektivně 
v takových situacích zachovat. A občas to i bolelo. 
 
Hromadné neštěstí nebo nešťastná náhoda? 

Ani jedno! Ač bylo k vidění 
mnoho řezných ran, nebyly 
následkem nehody, ale naopak 
velké šikovnosti účastníků. 
Workshop zaměřený na 
maskování zranění při 
zážitkové výuce první pomoci 

naučil všechny „postižené“, jak realisticky namaskovat 
různé druhy zranění. O autentičnosti poranění se 
přesvědčily samy blednoucí redaktorky. 
 
Barmanem na vlastní kůži 
Většina z nás si pod slovem party představí alkohol. Na 
programu Ondry Pohajdy jsme se přesvědčili, že i 
nealko drinky mohou být bomba. Sami jsme si mohli 
namíchat a ochutnat 
například Kamikadze 
nebo Coco. Dozvěděli 
jsme se také, že první 
automat na světě byl na 
gin. Hodili jste peníze, 
otevřelo se okénko a svůj 
nápoj jste dostali od 
živého člověka. 
Jo a 13. července je Mezinárodní den barmanů, tak se 
nezapomeňte všichni napít, když už je ta CVVZ 
nealkoholická. 

Ach ty povzdechy 
„To, že jsem starší než 
většina tady, 
neznamená, že se mi 
netyká.“ 

George 
 

„Jak se cítí náčelník 
příští CVVZ? Při 
pohledu na toho 
letošního v pátek 
podvečer se mi třesou 
kolena.“ 

Kolčava 
 
„Kurňa, děcka, choďte 
na ty semináře, když už 
se na ně přihlásíte.“ 

Bagheera 
 
„Když přejdeš z té zimy 
na bazén, kde je 31 °C, 
zamlží se ti nejen 
objektiv.“ 

Stoupa 
 
„Hledám instruktory na 
jarní školy v přírodě a 
nástěnka mi moc 
nepomohla.“ 

Podolák 
OSKulicka@seznam.cz 

 
„Pásky!“ 

Ondra 
 
„Ten mobilní web je 
super. Kéž bych to samé 
mohl říci i o připojení.“ 

Mealtiner 
 
 



CVVZ objektivním pohledem 

  

Soustředění je při skládání origami potřeba V Hlinsku vznikl nový plavecký styl 
  

  

Chihuahua Čaj ve tři 
 

Jaký je váš největší dnešní zážitek? 

Pája Vojtěch Terka 

Můj největší dnešní zážitek 
byl to, že sem všichni 
přichází k tý mapě a je to 
skvělý, boží a úžasný, ale ty 
Čechy by měly víc zabrat, 
protože máme bílý místa na 
mapě. 

Já jsem měl dneska jenom 
2 přednášky, obě byly od 
společnosti Emergency 
Extreme. Jsou to takoví 
dobrovolní záchranáři, 
takže to bylo o první 
pomoci, a to se mi líbilo 
nejvíc. Vlastně to bylo 
jediné, kvůli čemu jsem 
sem letos jel. 

Můj největší dnešní 
zážitek je to, že jsem si 
vyrobila skleničku 
s dinosaurem. 

 
Hlinecký (sr)de(č)ník vydává Chrudimka.cz 
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