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Psycho!

Náčelník boural!
Z posledních sil se ještě náčel-

nictvo právě končící CVVZ snažilo 
dojet do štábu a vydat poslední roz-
kazy, vše ale skončilo katastrofou. 
Vůz, ve kterém podle informací 
Nafoukaného světoběžníka seděl 
minimálně náčelník Strejda Vláček 
a možná i další vysoce postavení 
papalášové akce, havaroval přímo u 
páté zákadní školy. 

Náčelník zřejmě nevěnoval pozor-
nost řízení a napálil to přímo do be-
tonové zídky. Z místa stoupal ještě 
dlouho černý kouř, osazenstvo vozu 
muselo být převezeno do nemocnice 
a bylo zbaveno všech náčelnických 
funkcí. Vrak se bude dražit při přístí 
CVVZ.           (por)

RozhovorDošťourává Radan Kulič

Hradec: Nemáme žádné vize
Vítězem včerejšího klání o možnost pořádat CVVZ v roce 2019 se stal Hra-

dec Králové. V posledním rozhovoru jsme se pro vás pokusili od Molly 
zjistit, jak možná bude akce za dva roky vypadat.

Které jsou stěžejní orga-
nizace zapojené do CVVZ 
2019?

Bude to napříč orga-
nizacemi v celém kraji. 
Všichni ze všech měst se 
spojíme, abychom CVVZ 
udělali. Hlavní náčelni-
ce Kolčava do toho jde 
za Déčko, tedy svůj oddíl 
pod Duhou. Kluci z Hrad-
ce jsou z malé organizace 
Hradečtí Lvi. Já tam budu 
za Tomíky a Libor Kou-
da do toho jde za 
Pionýry a Bronto-
saury.

Jaká je vaše 
vize?

Chceme v pod-
statě navázat na CV-
VZtku, která se u nás 
konala v roce 2011, 
protože se povedla. A 
pokud se něco povede a 
je to super, tak není úpl-
ně důvod k nějakým vý-
znamným změnám. 
Budeme se držet 
zpátky, nebudeme 
vymýšlet žádné su-
per vize ani nápady. 
Myslíme si, že to ani 
není potřeba. 

CVVZtka má proběhnout 
v tom duchu, ve kterém pro-
bíhá. Nechceme to tříštit na 
nějaké velké výlety. Udělá-
me pohodovou CVVZtku 
s naším stěžejním prvkem, 
kterým je síťování. 

Budou mít možnost se 
účastnící dopředu vyjád-
řit, co by si na CVVZtce u 
vás přáli?

Myslíš nějakou anket-
ku? Určitě něco proběhne. 
To rozhodnutí kandido-

vat padlo dost těsně před 
CVVZtkou, takže zatím 
nemáme vše dopodrobna 
promyšlené. Teď to teprve 
začínáme dávat dokupy.

Budou účastnící opět 
nosit vodu z různých kon-
ců republiky?

Nebudou. Máme vy-
myšlený konkrétní nápad, 
kromě oficiálního síťová-

ní, ale za-
tím ho říkat nebudeme.

Na této CVVZtce si 
hodně účastníků stěžova-
lo, že se nemůžou kvůli 
programu hlásit na oběd. 
Máte představu, jak by se 
to dalo zlepšit?

Je to nuance ve stavění 
programů. Jestli má být 
velká pauza na oběd a pro-
gramy nemají být vůbec, 
nebo mají běžet paralelně. 

Myslíme si ale, že pokud 
se přetáhne program, tak 
ta půlhodina na jídlo není 
tak krátká, aby se to neda-
lo stihnout. 

Otázka je, proč se tvoří 
fronty. Jestli je to kapacitou 
jídelny, nebo neukázněnos-
tí účastníků, kteří chodí na 
oběd, když nemají. 

Také někteří účastníci 
chodili na program aniž by 
na něj byli přihlášeni. Bu-
dete tomu nějak předcházet?

Myslíš, že bychom se 
třeba vrátili k dávnému 
modelu, kdy u každé 
místnosti stál mrave-
nec a pouštěl lidi podle 
seznamu? To asi ne. 

Každý má mít svobod-
nou vůli jít na program. 
Pokud jdou účastníci na 

program, na kte-
rý se nepři-
hlásili, ať se 
slušně zeptají 
lektora, jestli 

tam můžou. 

V jakých mís-
tech to budete or-

ganizovat?
Dneska se už asi nedá 

najít škola, kde by se celá 
akce vešla. Program bude 
probíhat ve více budo-
vách. Výhodou Hradce je, 
že ty budovy jsou naproti 
sobě. Máme tedy vytipo-
vané školy, kde ty budovy 
jsou na jednom fleku. 

Proč by lidé měli přijet 
k vám na CVVZtku?

Řetěz je tak silný jako 
jeho nejslabší článek. A pro-
to síťujeme. A proto přijeď-
te na CVVZtku do Hradce.

Jak vyřešit situaci, kdy spolu 
chodí dva mladí vedoucí vašeho 
oddílu, pak se rozejdou a perspek-
tivní mládenec začne chodit s jinou 
vedoucí, přičemž všichni tři stále v 
oddílu působí, ale vytvářejí nezdra-
vou atmosféru? A jak se vypořádat s 
vedoucím, který je nositelem tradic 
celého oddílu, ale s mladými nastu-
pujícími vedoucími si už nerozumí 
a ve výsledku spíše blokuje vývoj? 
A co třeba typiké problémy odmí-
tání odpovědnosti nebo problémy s 
autoritou?

Pokud vás zajímají odpovědi, 
měli jste být na programu Psychic-
ké aspekty vedoucího organizace, i 
když to místy bylo fakt psycho. Ko-
čičák ale zdatně analyzoval situace 
uvnitř oddílů a poradil, jak být šéf a 
nenaštvat všechny okolo.         (por)
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Nejdůležitější čísla, se kterými 
se v neděli bude potýkat řada z nás, 
jsou ta v jízdním řádu. Přinášíme 
vám proto několik užitečných tipů, 
jak se dostat domů

14:08
odjezd r906 do Brna
Nejvíc účastníků přijelo z jiho-

moravské metropole, odkud navíc 
navazuje řada spojů do dalších měst.

14:35
odjezd le1362 do prahy

Kdo cestuje do Prahy, může po-
kračovat ze Zábřeha vlakem Leo 

Express do Prahy hl. n. 
pět minut po půl třetí.

 14:31
odjezd sC509 do Ostravy

S jedním přestupem lze zamířit ze 
Šumperka do Ostravy Pendolinem.

Z Prahy přijela dvaačtyřicetiletá 
Jiřina, která na CVVZ hledá hlavně 
nové kamarádky, se kterými by si 
mohla zadovádět. Na CVVZ je po 
dvacáté a narodila se ve znamení 
vodnáře.

Fotoprocházka po Cvvz 2017

anketa: s kým jste se na Cvvz seznámili?
Mexičan, 14 let:
Nelu. Je strašně moc super, 
jak je cáklá a umí to s klu-
kama. A navíc nosí skvělé 
culíky. 

nela Gorbačovová, 15 let:
Mexičana. Je strašně moc 
super, jak je cáklý a umí to s 
holkami. A navíc nosí skvělé 
culíky.

Radar, 45 let:
Byl to Audy, ten speleolog. Má 
neskutečný rozhled od cesto-
vání až po techniku. Hodně mě 
to fascinovalo.

Maťo, 43 let:
Týjo, mně asi nejvíc zaujal váš 
fotograf. Viděl jsem, jak mu 
slečna nabízí, aby ji fotil ve 
spodním prádle, a on odmítl..

ivča, 48 let:
Mikin. Už ho znám dlouho 
a letos v Šumperku našel 
kešku. Takže kloubí vždy 
zábavné s užitečným. 

Christophe, 26 let:
Pour moi, le plus interesant 
etait le niveau d´education 
en République Tcheque. Les 
Français n´ont pas ça.
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poslední míle

to je konechromadná výpověď redakce

Slon.

loučíme se s prvním sněhem
vážení čtenáři, píše se nedělní ráno, za okny padá první sníh a nafoukanej 

světoběžník doběhl po šesti číslech kolem světa zpátky do Šumperka. 
protože už je trošku zadýcahný, loučí se s vámi speciálem plným fotografií z 
druhé Šumperské cvvz 2017 a těší se na setkání v listopadu 2018 v hlinsku.

Těší nás, že se vám (podle 
reakcí, které jsme zazname-
nali) časopis převážně líbil 
a rádi jste procházeli jeho 
stránky. Někdy byly snad 
mírně nesrozumitelné, jak 
se to při překladu z exotic-
kých jazyků stává, jindy 
bylo hned jasné, oč běží.

Výjímečně se objevi-
ly poněkud nespokojené 
hlasy, nicméně díky pro-
fesionálnímu a lidskému 
přístupu našich redaktorů 
se vždy podařilo problémy 
urovnat - ať už omluvou v 
následujícím čísle, osob-

ním vysvětlením nebo za-
strašovaním stěžovatelů.

Práce v redakci nás ne-
smírně bavila a i když 
jsme občas měli o dění na 
CVVZce jen zprostředko-
vané informace, byli jsme 
tu s vámi skutečně rádi.

Všem účastníkům pro-
to přejeme šťastnou cestu 
domů a úderme nedělního 
poledne skládáme do ru-
kou Strejdy Vláčka hro-
madnou výpověď.

Osm nafoukanejch světoběžníků.

redakce nafoukaného světoběžníka
Časopis pro Vás připravila nehynoucí redakce složená 
ze členů a příznivců Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 
Duhy Lutín a Duhy Kapky Sokolov:

Jiří Kalina - Čáp (šéfredaktor)
Martin Vérteši - Sova (zástupce šéfredaktora)
Roman Kula - Romain (redaktor)
Ondřej Herzán - Ondera (redaktor)
Tomáš Pospíšil - Stoupa (fotograf)
Petr Šimáček - Mišák (fotograf)
Jiří Lipka - Carmen (fotograf)
Anna Zlámalová - Anara (ilustrátorka)
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ciposlední míle a odevzdaný strejda 
Vláček
Za šustotu padajících vloček mí-
sících se na chodnících v mokrou 
břečku jsme na hřišti, zasednutého 
v tureckém sedu a vprostřed té vší 
kalamity, narazili na Strejdu Vláčka. 
Byla to jedinečná příležitost, a tak 
jsme náčelníka letošní CVVZ po-
prosili o pár závěrečných slov.

„Na začátku našeho dobrodružství 
jsem zmínil, že letošní CVVZ bude 
rozhodně jiná a po třech probdělý 
dnech jsem schopný shledat, že tomu 
tak vskutku bylo. Nové prostory a 
nadšený zástup našich lektorů jistě 
přidali na budování jiné atmosféry, 
která tak umožnila všem účastní-
kům opravdu jít společnou cestou 
– zejména křivolakým chodníčkem 
za hřištěm, nebo bahnitou stezkou 
pro ty odvážnější. Chtěl bych tím-
to poděkovat těm, kteří si cestičky 
vyšlapali sami a na společnou cestu 
se vydali se svými kamarády vstříc 
novým programům či svému spacá-
ku. Také bych chtěl poděkovat or-
ganizačnímu týmu, který udělal vše 
možné pro to, abych věděl, kde se 
co šustne, i když jsem o to zrovna 
neměl zájem. Byl však schopen za-
jistit bezproblémový chod celé akce, 
za což jsem jim vděčen. Zmínku si 
neodpustím ani o redakčním týmu, 
který mi pomohl odhalit tajemství 
skutečného multitaskingu s pomo-
cí toneru. Závěrem bych snad chtěl 
jen popřát vše nejlepší příštím pořa-
datelům – slyšte, trik je v tom, mít 
dostatek bufetů, kaváren a čajoven. 
Děkuji všem zúčastněným. Teď mě 
omluvte, musím ještě přehodnotit 
svůj život po této zkušenosti.


	6_cap
	6_sova



