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Frontální útok

Pomáhat a chránit

V minulém čísle Nafoukaného svě-
toběžníka jsme na tomto místě na-
psali, že o bezpečí letošní CVVZ 
se - jako již tradičně - starají hoši 
ve slušivých stejnokrojích. Došlo 
ovšem k chybě, o bezpečí se starají 
výhradně dívky ve slušivých stejno-
krojích. Za chybu se „vyhazovač-
kám“ i čtenářům omlouváme. Vaše 
redakce.

Stráně nad stráněmi

V pátek naši účastníci podnik-
li výpravu do přečerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé stráně. 

„Viděli jsme, jak čouhá obrovský 
jeřáb z vodní nádrže. Zřítil se tam 
při nedávné nehodě,“ popisuje svůj 
zážitek Kuba. 

Dodává, že průvodci, kteří pro-
mítají úvodní filmy o elektrárně, by 
měli absolvovat základní školení o 
používání dataprojektoru. 

„Když se mu to konečně podařilo 
spustit, tak to bylo buď moc nahlas, 
nebo moc potichu. Zřejmě asi neměl 
ani cit v rukou, protože když koneč-
ně nastavil čudlíky hlasitosti, zase si 
rozladil obraz.“  

Co dodat, snad se do příště polepší.

RozhovorKdoule zpovídá Kouli

Za rok půjde rozum stranou
V  roce 2018 zavítá CVVZ po dvou letech opět na Vysočinu. V Hlinsku půjde 

především o srdíčko, rozum půjde stranou. Hlavou přípravného týmu je 
František Hronek - Koule, kterého jsme pro vás vyzpovídali. 

Mohl bys čtenářům 
Nafoukaného světoběžní-
ka říci něco málo o příští 
CVVZ?

CVVZtka se bude ko-
nat v Hlinsku, což je malé 
městečko na Vysočině. 
Nebude se zřejmě jednat o 
žádnou obří akci. To zna-
mená, že na všechno 
se budou stát fron-
ty, budou zácpy 
– a tam všude 
bude možné 
se potkávat 
s ostatními 
a poznávat 
je, což je 
h l a v n í m 
cílem celé 
CVVZetky.

Na co 
bude hlinec-
ká CVVZtka 
z a m ě ř e n á ? 
Opírá se o něja-
ké konkrétní téma, 
které ji bude provázet?

Téma, které jsme si vy-
brali, je CELÝM SRD-
CEM. To znamená, že 
všichni lidé, kteří pracu-
jí s mládeží, v tom mají 
nějakým způsobem zaan-

gažované to srdíčko. Ro-
zum možná půjde trochu 
stranou, ale doufám, že 
se to zase úplně nepře-
klopí do té ryze emoční 
roviny a účastníci si od-

nesou i nějaké nové vě-
domosti. To je totiž taky 
hodně důležité.

Přemýšlíte v týmu nad ně-
jakými programy, které bu-
dou speciální pro Hlinsko?

Programy spojené s 
Hlinskem samozřejmě 
budou. Ale v tuhle chví-
li je ještě předčasné říci, 

jaké a v jakém množství. 
Určitě na nich pracuje-
me. Rozhodně už teď 
víme, že využijeme his-
torická a kulturní místa v 
okolí. 

A kdy se bude hlinecká 
CVVZ konat?

16.-18. listopadu 2018. 
Bude to klasická třídenní 
akce, takže sice nebude 
tolik času jako třeba letos, 
ale o to koncentrovanější 
zážitky nás čekají.

Která organizace stojí 
za pořádáním příští 

CVVZ?
Za tím vším 
stojí jediná hli-

necká organi-
zace, která 
na CVVZ 
jezdí. Cen-
trum Jana 
X X I I I . , 
tedy cen-
trum pro 
volný čas 

dětí a mlá-
deže.

Chtěl bys ještě 
něco vzkázat našim 

čtenářům?
Chtěl bych vyzvat lidi, 

kteří mají co říct ostatním, 
aby přijeli a podělili se o 
své zkušenosti.  

Nesmí se to překlopit
 „Rozum možná půjde trochu stranou, ale dou-
fám, že se to zase úplně nepřeklopí do té ryze 
emoční roviny.“ 

Stane-li se vám ta nemilá věc a uvíz-
nete ve frontě na oběd, nezoufejte. 
Nabízí se vám hned několik mož-
ností, jak plodně strávit tento čas.

- Seznamte se s nejbližším člověkem.
- Po seznámení (silnější povahy mo-
hou i před) můžete svému bližnímu 
vyvést kanadský žertík.
- Vyhledejte šéfredaktora a požádej-
te jej o poukázku na kafe.
- Hlavně nepředbíhejte.
- Pokud nejste účastníky CVVZ, ne-
choďte na oběd. 
- Potrénujte umění flow, zahrajte si 
na zenové mistry a dejte do vašeho 
stání srdíčko.         (okd)
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Komu to hodit?

Přiznání obojetníka

Východ nebo Západ? Otázka, která 
již dnes večer rozhýbe davy na hlav-
ním ceremoniálu při volbě města, 
které bude pořádat CVVZ v roce 
2019. Za pořadateli z Hradce Krá-
lové stojí silná skupina zkušených 
organizátorů z různých koutů vý-
chodních Čech, naproti tomu Plzeň 
oslaví deset let od slavné CVVZ v 
roce 2009, takže je na co navazovat. 
Porovnejte s námi obě města před 
konečnou volbou:

1. V Hradci Králové jezdí trolej-
busy. (0) 
V Plzni jezdí taky trolejbusy a 
navíc ještě tramvaje. (1) 

2. Do Hradce je to odevšad 
blízko, dokonce i z Plzně. (1)
Do Plzně je to odevšad daleko, 
dokonce i z Hradce. (0) 

3. V Hradci chcípl pes. (0) 
V Plzni chcíplo 1,7 psa. (1) 

4. V Hradci se pivo nevaří. (0) 
V Plzni se vaří piva až moc. (0) 

5. Na univerzitě v Hradci Králo-
vé se studuje 5 let. (1) 
Na univerzitě v Plzni se studu-
je 5 měsíců. (0) 

6. Do Hradce lze přijet na parní-
ku po dvou řekách. (1) 
Do Plzně nelze přijet na parní-
ku po čtyřech řekách. (1)

3:3
Výsledek

Kandidáti z Hradce Krá-
lové přišli s mottem „V 
jedné síti“, jak ostatně mů-
žete vidět na jejich plakátu 
níže. Tam najdete i spous-
tu dalších informací o tom, 
co pro rok 2019 plánují, 
ale taky třeba rady do ži-
vota nebo náznaky politic-
kých hesel.

Plzeňská organizace Pe-

ramost se rozhodla vrátit 
CVVZ do tohoto města 
po deseti letech. „Chceme 
ukázat, že na to Plzeň po-
řád ještě má a že to umí,“ 
řekla redakci Ivča Sedláč-
ková z přípravného týmu.

Do Plzně láká třeba na 
otevřené dílny pro všechny 
nebo na semináře se zná-
mými osobnostmi. Zmi-

ňuje ale také kančí guláš, 
který údajně na poslední 
CVVZ v Plzni způsobil 
senzaci. O následných epi-
zodách na infekčním od-
dělení už se ale jen šušká.

Obě kandidující dele-
gace počítají s termínem 
akce 15.–17. listopadu 
2019. Dnešní volba roz-
hodne, kam se vydáme. 

2019: Východ proti západu
P ořádat CVVZ v roce 2019 chtějí dvě města. Velký souboj dnes večer svedou 

kandidáti z Hradce Králové a z Plzně. Půjde tak o vypjatou volbu mezi vý-
chodem a západem Čech. Komu dáte hlas? 

Zpravodajský blok Informuje Slavomír Porobeton

Zaslechl jsem, že  se do jídla a pití 
na CVVZ dostaly nějaké hormony. 
Pravdou je, že na sobě od dnešní-
ho rána cítím příznaky přechodu k 
ženskému pohlaví. Není to nic pří-
jemného, co sakra s tím? Musím to 
zarazit, dokud to ještě jde! Lékaři 
ozvěte se, please!
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Číslo odpoledne

Zahořme pro vědu

nafoukaná dívka

Šermířské soubojevyšetřuje a pátrá olda kdoule
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Rychlost tepu fanoušků Mountfield 
Hradec Králové, když jejich tým 

prohraje v souboji s HC Škoda Plzeň

142
Podle CVVZkového lékaře Romai-

na Kuly však nejde o život ohro-
žující stav neboť v případě septic-
kého šoku může tepová frekvence 

vystoupit až na 170 tepů za minutu.

Devatenáctiletá Kája se určitě ne-
bojí, potkali jsme ji v Komínu na 
artjóze, kde bojovala proti artróze.

Je to pionýrka z Holešova a nevy-
padá jako sova. Na CVVZce čerpá 
aktivity pro oddílovou činnost a pro 
středisko volného času. Narodila se 
ve znamení střelce.

Zdánlivě nepropojitelná kom-
binace vědy a kabaretu je čím dál 
populárnější. O tom svědčila i účast 
dvou vzájemně antagonistických a 
nesmiřitelných science center – br-
něnské VIDY a olomoucké Pevnosti 
poznání. 

Ponechme nyní stranou vědeckou 
či performerskou ješitnost a poza-
stavme se spíše nad otázkou – které 
že  z obou center přidávalo do zmrz-
liny zakázaný rum?

V rámci novinářské korektnosti 
neprozradím! Sorryjako!

rytířská čest silných dam
Kdo zavítal v sobotu odpoledne do tělocvičny svČ Doris, mohl se nadít nečeka-

ného. napíšu-li, že sličné mladé dámy se tam řezaly meči a ostatní je ve dvoji-
cích následovali, bude to znít poněkud nepoeticky. a navíc tam byli i pánové.

 No ano. Společenství 
severských pánů, pochá-
zející z legendárního hra-
du Nordburgu (dnes Hel-
fštýn) nejprve všechny 
uvedlo do problematiky 
středověku (víte, kolika 
let se tehdy lidé průměrně 
dožívali? Co jedli? A že 
pojem „rytířská čest“ byl 
v mnoha ohledech pohád-
ka?) a pak došlo na samot-
né mečování.

Ohebný meč se dokáže 
prohnout o dobře zaťa-
tou břišní vánočku; zá-
roveň nejde o 
silovou, nýbrž 
často elegantní 
záležitost. To 
v kostce před-
vedly právě 
zmíněné sleč-
ny, čímž se ob-
loukem dostá-
váme zpátky k 

úvodní tezi. Správný šerm 
je pohledná, nikoli silová 
záležitost. A basta!

anketa: co byste udělali pro titulní stránku?
Káťa, 24 let:
Já bych byla ochotná dát 
pusu culíkatému  Mexiča-
novi. A Mexo, ty stojíš za 
mnou? Tak jo, ale jen malou.

anička, 3 roky:
Já bych ze sebe udělala chlu-
patého medvěda s velkýma 
ušima. Nebo třeba čerta s dlou-
hým ocasem a velkými rohy.

Vítek, 13 let:
Cokoliv. Hlavně ať vás to za-
ujme. Klidně bych i skočil ze 
schodů a zlomil si nohu. Což 
se mi vlastně i povedlo.

Matematik, 26 let:
Vy mě tam stejně nedáte. Ale 
kdyby to muselo být, pořádně 
bych se usmál. No přece tam 
nedáte někoho, kdo se mračí.

tereza, 19 let:
Hoši udělají lidskou pyramidu, 
my po nich vylezeme na bas-
ketbalový koš, chytíme se tam a 
tím vyrobíme obrovskou sochu. 

sob Rudolf:
Já jsem si kvůli vám oblékl 
rohy. Líbí se vám? Moc bych si 
přál, abyste mě tam dali. Jsem 
sám a chci si najít kamarády. 

tepů za minutu
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