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Na pořádání CVVZ musíte mít „KOULE“

Rozhovor s náčelníkem 27. celostátní vzájemné výměny zkušeností

V Jihlavě v roce 2016 jsi kandidoval na pořádání. S čím si do toho šel a jak?
Šli jsme do toho celým srdcem. To už od začátku bylo daný. To téma, ta nosná
myšlenka celým srdcem, to prostě je. Srdcaři pracujou s dětma a díky tomu
srdci jsou schopný a ochotný spoustu věcí překousnout. S tím jsme do toho šli,
že i když uděláme nějaký chyby, tak je překoušou.
O rok se posuneme. Když si přebíral pádlo v roce 2017 v Šumperku, jaké byly tvé
pocity?
To byl mazec. Skvělý. To se asi nedá popsat. Když máš to pádlo v ruce a říkáš
si: teď to začne. Problém je s mezidobíma, protože na tý CVVZ seš
nastartovanej, pak se 4 měsíce nic neděje a pak se teprve začne něco dít.
Takže se posuneme opět dopředu. Na jaře přebíráš web. Nebyl problém už tam?
Web není problém. Web umí co chceme, ale tam začneš zjišťovat, že ne
všechno funguje tak jak chceš. A když věci nefungujou, tak jak chceš, dostáváš
se do presu. Máš vizi, máš něco, kam to chceš dotlačit a ono to nejde. A teď
buďto zatneš nebo to vzdáš.
Jak vidíme, tak si to nevzdal a i přes drobné
komunikační obtíže v týmu (přiznám se, měli jsme
mezi sebou menší krizi), které se nakonec vyřešily,
CVVZ běží. Něco pozitivního na závěr, prosím
(smích).
Ať to každej zkusí. Že to stojí za to, sedět tady za
tím stolem, mít hlavu jako pátrací balon ale vidět,
že to funguje. Ne na 100 %, ne na 90. Na 75, ale
funguje to. A i když jsou věci, který se nevyvedou,
ta CVVZetka proběhla a je dobrá. Je dobrá každá,
která proběhla.
Půjdeš do toho znova? Někdy?
Teď nevim (smích).
Děkuji Františkovi za velice příjemný a upřmíný rozhovor, u kterého jsme se
z celého srdce zasmáli.
Matěj WORKY Zelinka

Pokračování příště

27. celostátní vzájemná výměna zkušeností se blíží do
svého finále. Jak řekl pan starosta Krčil: „Hlinsko je
nejlepší město v republice“ a jistě vám je líto, že ho
opouštíte. Ale máme pro vás dobrou zprávu. Vlastně
dvě. Už za rok se sejdeme znovu, tentokrát v (ne tak
dobrém) Náchodě a v roce 2020 v Českých Budějovicích,
kde by chtěl žít každý (kromě mě). Nicméně je stále na
co se těšit. Možná se mezi námi v Hlinsku pohyboval
náčelník té třicáté CVVZ v roce 2021.

Šetřete své nohy

Pokud jste do Hlinska zamířili vlakem a stejný úmysl
máte i na cestu zpět, tak pro vás máme dobrou zprávu.
Nemusíte se plahočit tu štreku (1,1 km) pěšky a můžete
využít autobus, který bude od ZŠ Ležáků odjíždět
v 13:15.

Suší pánovi, suší moc.

Obchody s levným oblečením
zaplavili celou Českou republiku.
Ani Hlinsko nezůstalo pozadu.
Nejen, že máme, v tomto směru,
vyhlášený Minibazar, ale nachází
se zde i spousta asijských
prodejců
(čti
vietnamců).
Naproti tomu je zde obchod
s kvalitním,
ale
cenově
srovnatelným textilem. Najdete ho v INFO stánku.
Například tričko zde pořídíte za 250 Kč. Ale pozor,
nabídka i otevírací doba je omezená. Tak pospěšte, ať
vám tato nabídka neunikne.

Nejezděte domů s prázdným žaludkem

Za několik hodin se všichni rozjedete do svých domovů.
Průjezdnost D1 vám bohužel nezajistíme, ale jako
částečnou kompenzaci přijměte balíček, který si můžete
vyzvednout od 9 hodin na INFU.

Únorové QUO VADIS v Náchodě

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí
kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO
VADIS, které se bude konat 22.–24. února 2019
v Náchodě.
Více informací na www.brezovylistek.cz.

Kam s ním?

Říká se: do třetice všeho
dobrého. I v tomto
posledním
vydání
naleznete tipy na volné
programy.
 Jak
komunikovat
s místní samosprávou
08:00–09:30, UC 2-3
Zuzana Brzobohatá
Chcete podporu od obce
nebo aby se o Vás vědělo?
Jak se stát partnery obce.
 Lasování nejen pro
pokročilé
08:00–09:30, Těl 2
Radek Bendakovský
Prohloubíte své znalosti a
dovednosti.
Ruce
vás
rozhodně budou bolet.
 Felinoterapie v praxi
– Animal terapie 2
10:00–11:30, UC 3-5
Hana Studená
Přijďte a na vlastní oči,
uši,
prsty,
pokožku
vyzkoušejte
blahodárný
vliv
terapeutických
zvířátek.
 Tábor na webu
10:00–11:30, UC 3-1
Jiří Červinka
Jak připravit článek nebo
jak propagovat práci
svého oddílu? Naučíte se
zásady práce s texty na
internetu.
 Křesťanské tábory a
my
10:00–11:30, UC 1-1
Běla Šturcová
Jak zaujmout děti a jak jim
Boha přiblížit? Přijďte
sdílet své zkušenosti.

Evergreen s názvem fronta
Co by to bylo za vévézetku, kdyby na ní nebyly
fronty. Jedna nás čeká vždy při příjezdu a
následné registraci a několik dalších při výdeji
jídla. Ovšem dá se na ně nahlížet dvěma způsoby.
Zatímco jedni si to nudné, nekonečně dlouhé
postávání umocňují mlčenlivým bědováním,
druzí se radostně zapojují do okolních konverzací
a verbálních výměn zkušeností.
Tak jako tak se frontám nevyhneme a je jen na
nás, jak se k nim postavíme.
Fretečka Agátka a další príma zvířátka
Všichni, kteří byli na
dnešní animalterapii,
měli tu čest seznámit
se s křečíky, šnečky,
potkánky
nebo
fretečkou Agátkou.
Nejednalo se o pouhé
povídání ale přímou
interakci se zvířátky. Poutavou formou zde byly
prezentovány blahodárné vlivy zvířecí terapie a
možnosti využití při práci s dětmi či seniory.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Hned po zahájení programu se tělocvična
proměnila ve středověké bojiště. K umocnění
atmosféry přispěly i dobové kostýmy a zbraně.
Desítka členů šermířského spolku nejenže
předvedla, co umí, ale hlavně rozšířila své
dovednosti mezi ostatní účastníky. Naučili se
základy šermu či správnou techniku při boji
s mečem.
Pokud jste jejich seminář
nestihli nebo se o nich
chcete dozvědět více,
můžete je navštívit na
hradě. Ano, Společensví
Severských pánů sídlí na
hradě Helfštýn.

I will always love you
Pokud
vám
nadpis
připomíná název jedné
písničky od Whitney
Houston,
tak
máte
pravdu. Ne nadarmo ji
zmiňujeme.
O naše bezpečí se po
celou dobu, ve dne i
v noci, starala skupinka
dobrovolníků
z České
asociace
KravMagaKAPAP.
Mimo ostrahy jste měli
možnost navštívit také
jejich semináře zaměřené
na
ukázky
izraelské
sebeobrany.
Tipy na zajímavé výlety
V rámci CVVZ bylo možné
přihlásit se na dvě
exkurze. Ty se však
poměrně rychle zaplnily.
Pokud nespěcháte domů
můžete se tam vypravit
sami. Peklo Čertovina je
vzdáleno 3,5 km směrem
na Brno a Keltský
archeoskanzen 16,2 km
směrem na Prahu.
Oba tyto cíle jsou
turisticky atraktivní a
stojí za návštěvu.
Poslední rozloučení
Za redakci Hlineckého
(sr)de(č)níku
vám
přejeme co nejméně
zpožděných
vlaků,
ucpaných dálnic a celkově
mračného
počasí.
Děkujeme vám i jménem
organizátorů za vaši účast
na letošním ročníku a
těšíme se na ten další.
Tentokrát z druhého
břehu.

CVVZ objektivním pohledem

Jak pravil Švejk

Hlinsko poctil svou návštěvou i Albert Einstein

I toto k CVVZ neodmyslitelně patří

Zelená vlna Českého Roz… ehm Náchoda

Vzkaz na cestu domů?

Tokaheya

Teď budete plný zážitků,
tak kdo pojede autem,
koukejte na cestu, nenechte
se unést tou emocí. A kdo
pojede
vlakem,
tak
neusněte a nepřejeďte to,
protože určitě máte velký
spánkový deficit.

Márty

Doufám, že využijete to, co
jste se tady naučili,
předejte zkušenosti dál ať
mladším, vrstevníkům či
dětem z tábora, kvůli
kterým tady možná jste a
doufám, že jste si tuto akci
užili.

Martina
A co budou volat lidi až
pojede jamajský bob?
Šťastnou
cestu…jako
dobře dojeďte!

Bína
Žádnou zácpu!
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