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Děje se

Nebuďme k smradu lhostejní
Ve čtvrtek ve 21:20 se do redakce 

dostaly informace o tom, že  došlo 
k zamoření vestibulu Střední školy 
železniční, technické a služeb ne-
známou těkavou látkou. V místě byl 

údajně právě umístěn jeden z regist-
račních pultů na Celostátní vzájem-
nou výměnu zkušeností 2017. 

Nehody si všimli nově příchozí 
účastníci akce, kteří skutečnost ne-
prodleně oznámili příslušným orgá-
nům. Dle výpovědí  slečny Anny Z. 
mohlo pravděpodobně dojít k úniku 
nestrávených zbytků z enterálního 
rezervoáru některého z přítomných 
organizátorů. Slečna celý incident 
popsala expresně výrazem „Smrdí 
tady hovno.“

Ukazuje se však, že celý incident 
má daleko hlubší podstatu. V době 
mezi 21:00 a 22:00 byli na foto-

grafii zachyceni příslušníci 
ochranky při manipulaci s 

kovovými nádobami 
neznámého původu. 
Je možné, že šlo o 
hermeticky uzavřené 
rezervoáry k usklad-
nění geneticky upra-
vených virů příuš-
nic, jejichž běžnou 
příměsí je po stolici 
zapáchající plyn pro 

detekci celistvosti 
obalu.

Mohlo snad dojít k 
prasknutí rezervoáru 
a uvolnění nebez-
pečného obsahu do 
okolí? Celý incident 

dokresluje fakt, že ve 
22:10 byl vyhlášen ze 
zatím neznámých dů-
vodů poplach. Jsme 

snad vystaveni epide-
mické hrozbě s potenciálem 
přerůst do kataklyzmatic-
kých rozměrů? (kul)

RozhovorŠťourá Slavomír Porobeton

CVVZ v r. 2025 bude na Muně
Náčelníka letošní CVVZ Tomáše Lešingra alias Strejdu Vláčka na pokec jen 

tak neodchytíte. Pokud zrovna neřeší technické záležitosti akce, finance, 
zvláštní hosty nebo nenadálé problémy, dává třeba rozhovory médiím svě-
tového formátu. Prozradil nám třeba, kde se bude CVVZ konat v roce 2025. 
Těšíte se?

Co bys na úvod vzkázal 
všem účastníkům CVVZ, 
kteří přijeli do Šumper-
ka?

Jsem hlavně rád, 
že vůbec přije-
li, když už jsme do 
toho dali tolik práce. 
Vzhledem k tomu, ko-
lik lidí přijelo, je o akci 
pořád velký zájem a to 
nás těší.

Bude letošní CVVZ 
lepší než ta minulá v 
Šumperku v roce 2012?

Nedá se říct, jestli bude 
lepší, bude rozhodně jiná. 
Ta minulá byla naše prv-
ní, byl to pokusný králík 
dělaný na koleně. Tahle 
je druhá, více zamě-
řená na cesto-
vání. Máme 
také více škol. 
Takže určitě 
bude jiná.

Budeš scho-
pen si akci užít při vší té 
práci a starostech?

Samozřejmě si ji uží-
vám, bez toho to nejde. 
Atmosféra je úžasná.

Jaké jsou novinky pro 
letošní rok?

Je to hlavně konferen-
ce v prostorách kina Oko 
na Masarykově náměstí, 
kterou jsme otevřeli pro 
veřejnost. Uskuteční se 
tam šest zajímavých před-
nášek. Potom přednáška 
Dana Přibáně, která je 
také otevřena veřejnosti. 

Obecně jsme se snažili 
nemít vvzetku uzavřenou 

jenom pro naše účastníky, 
ale dostat do širšího pově-
domí, že se něco takového 
vůbec koná. 

Kdy bude CVVZ na 
Muně? (Bývalý vojenský 
areál na jesenicku, kde 
má několik neziskových 
organizací své základny.)

To vím naprosto přes-
ně, bude to v roce 2025. 

Foglarovci ji ale musí 
uspořádat.

Na včerejším cere-
moniálu jsme viděli i 

starostu Šumperka, ja-
kou roli město při pří-
pravách sehrálo?

Město je pro nás dů-
ležitý partner. Nejen-
že poskytlo finanční 
podporu, ale pan sta-
rosta je dokonce býva-

lý ředitel základní školy, 
takže naše aktivity plně 

podporuje i v jiných 
směrech.  Včera na 

zahajovací 
ceremo-
niál se 
starosta 

přišel 
p o -
díva t , 

i když 
měl nabitý 

program.

Uvidíme, jestli přijede policie
 „Uvidíme, jestli přijde nějaká stížnost nebo jestli 
přijede policie. Myslím, že by se ale nic takové-
ho stát nemělo.“ 

Jaké máš signály ze 
sousedství? Nevadí CVVZ 
domorodcům?

Uvidíme, jestli přijde 
nějaká stížnost nebo jestli 
přijede policie. Myslím, 
že by se ale nic takového 
stát nemělo, lidé jsou tady 
zvyklí na podstatně hluč-
nější akce.



Na Slovensku je temno.
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číslo dopoledne

Jak vykolejit vláček

nafoukaná dívka

Statistické oddělení Nafoukaného 
světoběžníka neustále vyhodnocuje 
čísla, váhy, data a míry na CVVZ, 
aby vám přineslo ty nejzajímavější 
informace:

17/52
nejvíc je sedmnáctek
Nejzastoupenější věkovou kate-

gorií jsou sedmnáctiletí vedoucí dět-
ských kolektivů, kterých přijelo 52.

15
Nejvyšší podíl obyvatel přijel z 

Týniště nad Orlicí. Každý 400. oby-
vatel města pod Orlickými horami je 
nyní na CVVZ. V celkovém počtu 
vedou Brno (55), Praha (54) a Šum-
perk (41).

Z Prahy přijela poprvé na CVVZ 
Denisa zvaná Dee, osmadvacetiletá 
studentka VŠCHT ve znamení střelce. 
Vlastně se chtěla jen podívat a užít si 
VVztku , odpočinout si s kamarády…

Každá CVVZka má jisté ústřední 
téma, svým dosahem se dotýkající 
nikoli snad nebes, ale dost možná 
těch nejvyšších míst.

Třeba kdysi dávno v Ostravě chtěl 
být každý zadobře s Piráty. Psal se 
rok 2006, nebavme se tedy o politice.

O tom, že Třebíč je rodištěm per-
livého nápoje ZONka, ví jistě každý. 
Málokdo však tuší, že se tam mají 
svůj domov i výživné Tatanky.

V Chrudimi pak bezesporu žijí 
správní Workyholici.

A Šumperk nabízí zákonitou otáz-
ku, jak vykolejit (či spíš nevykolejit) 
Vláček.

Svíčky cestovatelů s chytře 
chráněnými plameny se však 
zhasit nepodařilo. Na ploše 
hřiště za školou s půvabnou 
zkratkou SŠŽTS svítily ob-
rysy obou republik. Po krátké 
rozcvičce pak každý vložil 
svou svíčku do místa, odkud 
jeho cesta vedla. Docháze-
lo i k lehkým geografickým 
disbalancím, kdy se někteří 
nemohli shodnout, zda „je-
jich“ tečka představuje Prahu 

nebo Říčany, popřípadě zda 
Brno není náhodou Zlínem.

Účastníci se pak seskupi-
li podle krajů a moderátor 
kladl návodné otázky, např. 
kde jsou nejhezčí holky a 
podobně. Při otázce „kde je 
nejlepší pití“ se projevila sku-
pina Plzeňanů, jinak vítězilo 
Brno a jižní Morava (a občas 
domovský Šumperk). 

Úvod přinesl i zdravici od 
šumperského starosty a také 

od náčelníka letošní CV-
VZky – Strejdy Vláčka. 

Družnou atmosféru na-
rušila nečekaná zpráva 
o dnešním úmrtí trampské 
písničkářské legendy Wabiho 
Daňka.  „Minutu ticha“ vypl-
nila Rosa na kolejích…

Po úvodu už se každý roz-
běhl, kam jej srdce táhlo – na 
programy, do bufetu či kavár-
ny. Šestadvacátá CVVZka 
mohla v plné parádě začít.

plavba mezi kapkami deště

anketa: co ve skutečnosti znamená CvvZ?

na celém světě se v průběhu dějin rodily a zase zanikaly nejrůznější civili-
zace. jednou z nich je i bájná civilizace cVVZ. Ta – zdá se – oprašuje svá 

nejlepší léta. Letos se cestovatelé a cestovatelky sjeli již podruhé do Šumper-
ka. na ploše hřiště za školou s půvabnou zkratkou sŠžTs svítily obrysy obou 
republik. slavnostní zahájení narušovaly téměř symbolicky kapky deště. 

slavnostní zahájení vyšetřuje a pátrá Olda kdoule

Kuba, 14 let:
Představil bych si celostátní 
vzájemná výměna zkušeností. 
Něco pro lidi asi. Něco jinýho 
na ty písmena fakt nevím. 

Rusalka, 37 let:
Mě napadá asociace CVVZt-
ka a KPZtka. Ani u jednoho 
totiž nevíš, co se ti z ní v ži-
votě bude hodit.

Honza, 24 let:
Celkem velký a významný 
zvěřinec asi. Že tam budou bě-
hat velký polonakažený zvířa-
ta, významně ohrožující okolí.

anička, 13 let:
Tak jako fakt nevím. Šla jsem tu s 
tím, že netuším, co to je. Mám tu 
asi pomáhat. Asi bych řekla cílo-
vé vítezství všech zúčastněných.

Viktorie, 19 let:
To je těžká otázka. Centrální 
vzdělávací výchovná zkuše-
nost. Nebo taky celovečerní 
Viktorčin večírek zástup. 

paní zástupkyně, 40+ let:
CVVZ je něco, co je přesně 
vytrženo z mého pohledu: 
celkem vytočená vulgární 
zástupkyně! 

každý 400. obyvatel
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Čáp nudil i zaryté podzemáky
Š éfredaktor Nafouknutého Světoběžníka Čáp tvrdě narazil. S pýchou jemu 

vlastní nakráčel k Turkům do krámu a chystal se vytřít všem zrak svými šlech-
tickými řečmi. Pozornost však nezískal ani lascivními snímky odvážných školaček.

Žhavé zpravodajstvíNa hraně kráčí Slavomír Porobeton

Odhalené slečny v jes-
kyních a štolách. Přesně 
tuhle taktiku zvolil Čáp, 
aby několik málo přihlí-
žejících, kteří dorazili na 
jeho program, aspoň tro-
chu upoutal. „Spali jsme. 
Fakt to jinak nešlo,“ sdělil 
jeden z účastníků, který si 
nepřál uvést jméno, redak-
ce ale jeho totožnost zná. 
Připustil, že byl na pro-
gram přinucen jít, a to až 
z nejvyšších míst letošní 
CVVZ.

Více než dvě stovky 
snímků, zaobalených do 

květnatých řečí, které ně-
kteří označili dokonce za 
elitářské, dovedly účastní-
ky k spánku hned po něko-
lika vteřinách.

„Ke spekulacím, že byl 
program protlačen jen 
díky známosti, se nebudu 
vyjadřovat,“ uvedl náměs-
tek náčelníka akce, zodpo-
vědný za programy, Uni.

O kvalitě programů, 
které zajišťují samotní 
pohlaváři akce, si lze vy-
tvořit obrázek i vzhledem 
k jejich znalostem o té-
matu, o němž přednášejí. 

„Těsně před přednáškou 
jsem se musel podívat na 
wikipedii, co je to vlastně 
urbex. Už to ale vím, tak 
můžu jít přednášet,“ svěřil 
se jednomu ze spolupra-
covníků redakce sám Čáp, 
jehož program nesl název 
„Urbex, především pod-
zemní.“

Další, jak se zdá cink-
nutá, přednáška autora se 
odehraje zhruba v době 
vydání tohoto čísla Svě-
toběžníka. O tom už ale 
možná autor tohoto článku 
zprávu nepřinese. 

PÍSEŇ, CO NÁS UČIL LISTOPAD…
V předvečer 17. listopadu odešel trampský bard a písničkář, který 
proslul zejména svojí Rosou na kolejích. 
Smutnou zprávu se mnozí z nás dozvěděli teprve při slavnostním zahájení.
Často se říká a píše, že člověk skutečně umírá až tehdy, když je jeho 
dílo zapomenuto. V tomto směru tu s námi Wabi bude ještě dlouho. 
Děkujeme!

 Wabi Daněkᵻ

Přiznání světoběžníků

Nevím proč, ale velice mě vzrušuje, jak někteří účastníci nosí 
CVVZtková trička navlečená na bundách, košilích a miki-
nách. Jsem vyzrálejší žena a někdy si připadám ve společnosti 
mužů mírně nesvá.
Když si ale chlapi navlečou ta trička na oblečení, rázem zís-
kají na objemu, jejich kulaťoučká bříška se krásně zvýrazní a 
já si opět připadám štíhlá.

Chtěl jsem ušetřit za jídlo a neobjednal jsem si obědy. Místo toho 
jsem si zapsal jenom programy, na kterých se dobře najím: V pá-
tek ráno začínám s Barmanem na vlastní kůži, na odpoledne zby-
ly jen Papierové krabičky. V sobotu mně chuť spraví ráno Lité 
svíčky, případné potíže s trávením pak zachrání Sádrové masky. 
No a v neděli ráno se na programu Naberme si energii do zásoby 
připravím i na zpáteční cestu – dvě stovky jsou v kapse!

Anonymní embryo tweetuje
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