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CHOVÁME SE EKOLOGICKY 
LETÁČEK TU, PROSÍM, ZANECHTE NA PŘEČTENÍ I OSTATNÍM! 

Pokud toužíš vlastnit výtisk, stav se pro něj v redakci (Z-Press) či si ho stáhni na www.cvvz.cz. 

 

Sobotní den nám sice utekl jako voda, ale my máme před 
sebou ještě celou sobotní noc. A i na tu je pro vás připraveno 
mnoho zajímavých akcí.  Hlavně nezapomeňte na slavnostní 
ceremoniál ve 22 hodin v hale – ten si nenecháme ujít ani my. 
Rozhodne se na něm mimo jiné o pořadateli CVVZ 2017 a 
předá se putovní pádlo pro rok 2016 Jihlavě. A pro ty, co mají 
rádi muziku, je tu připravena kapela Krabice Revival Band. 

Tak si večer hezky užijte, ale pamatujte - „všeho s mírou“. 

Hra na podpisy 

Blíží se ceremoniál a s ním i výsledky akce „hra na podpisy“, 
která spočívá v tom, že lovíte další účastníky letošní CVVZ, 
zeptáte se jestli je členem nějaké organizace.  Jestli ano, 
požádáte ho o podpis do průvodce na prázdnou stránku. 
Snažte se získat co nejvíce podpisů, ale od každé 

organizace pouze jeden. Neostýchejte se tedy oslovit ostatní účastníky a 
získat tak co nejvíc podpisů. No a proč? To se dozvíte právě na ceremoniálu, 
tak šup, běžte získávat podpisy, možná vás čeká překvapení. 

Není paměť jako paměť, aneb „dokud jsem to JÁ“ 

Máte problémy s pamětí? Přistihli jste sami sebe, 
jak sedíte či stojíte zdánlivě uprostřed ničeho a 
lovíte v paměti co? Jak? Proč? Asi ano. Svou paměť 
si můžete otestovat v tomto semináři. Přineste si 
blok, tužku, kabelku nebo batůžek s osobními 
věcmi a svou nejdůležitější schopnost: paměť. Ne-
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nechte svůj mozek zahálet a zaposilujte si s ním. Mozek je sval jako každý 
jiný, nenechte ho oblbovat ginkgosteroidy a přijďte se trochu potrápit starou 
dobrou cestou. 
Místnost O3-2 sobota 20:00 až 21:30:00. 

 
Vyrob si svůj vlastní lapač snů 

Měli jste někdy zlý sen nebo jste byli v noci neklidní? 
Lapač snů je mocný amulet proti veškerým zlým 
silám, který se vyvěšuje do místnosti nebo přímo za 
hlavu spícího. Podle staré indiánské legendy vyrobi-
la první lapač snů zoufalá matka neklidně spícího 
dítěte, dávajíc tak na radu moudré stařeny. Dítě 
spalo klidně a pokojně, namísto pláče se ze spánku 
slastně usmívalo. 

Přijďte si vyrobit svůj vlastní lapač snů a poslech-
nout si něco o spiritualitě a obřadech v neděli do 
místnosti O3-1 přesně o půlnoci. 

 

Hrdinové v nás 

Kdo z nás by si sám sebe někdy nepředstavil jako 
slavného hrdinu oblíbené knihy či filmu. Přijďte 
prožít své bláznivé sny na LARP workshop! Ponoř-
te se do rolového hraní a sžijte se se svojí posta-
vou. Kdo ví, třeba právě vy zjistíte, že jste se minu-
li povoláním, když jste nešli k divadlu. A jak lektor 
slibuje, budete se smát, budete křičet, budete 
skákat radostí i smutně ležet v koutku. Na 
workshop přijďte v 20:00 do místnosti O3-5. 
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Grévin  

Vydejte se do muzea Grévin Praha 
na vzrušující cestu historií až po 
současnost. Opusťte realitu a vstup-
te do našich sedmi interaktivních 
světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévinu vypadají 
voskové figuríny českých a svě-

toznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do bohatých scénografií plných 
vizuálních a zvukových efektů. 

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bradem Pittem nebo 
si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte císařovnu Marii Terezii a Golema 
ještě předtím, než půjdete na party s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou 
nebo Karlem Gottem. 

iQLANDIA Liberec 

Čtyři patra plná chytré zábavy, to je science centrum iQLANDIA. V deseti in-
teraktivních expozicích se vydáte z nitra planety až do vzdálených galaxií, 
potkáte mluvícího robota a vyzkoušíte si na čtyři stovky interaktivních expo-
nátů, které zábavně, a přitom poutavě představují svět vědy. 
Kromě stálého programu iQLANDIA nabízí i doprovodný program, jako jsou 
Science show, nejrůznější přednášky a experimenty ze světa vědy nebo 
workshopy. V jednotlivých expozicích si zase vyrobíte nanovlákno nebo roze-
berete elektrospotřebič do 
posledního šroubku. 
 
Po slavnostním ceremoniálu 
je pro vás připravena show 
iQLANDIE, těšte se! 
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Společnou cestou na CVVZ 2017 se vydáme do Šumperka 

Po pěti letech čeká Šumperk nová vý-
zva - plánují uspořádat další, již 26. 
ročník Celostátní vzájemné výměny 
zkušeností, který se bude konat již od 
čtvrtka 16. do neděle 19. listopadu 
2017. Pod heslem „Společnou cestou“ 
se můžete těšit na pestrý program od-
lehčený cestovatelskými přednáškami a 
exkurzemi v okolí. Kromě klasických 

přednášek, workshopů a dílen se tak připravte i na vyprávění různých dobro-
druhů a cestovatelů. Ne nadarmo je Šumperk nazýván jako „Živá brána Jese-
níků“, a právě tu s vámi otevřou. Budete koukat! 

Bližší program vám Šumperáci více přiblíží na 
příští CVVZ v Jihlavě. Teď si pro vás připravili 
soutěž. Po areálu mají rozvěšeno deset růz-
ných plakátů. Každý z plakátů má na sobě svůj 
QR kód s částí zprávy. Když tuto zprávu vložíte 
do formuláře na webu www.cvvzsumperk.cz, 
dostanete instrukce, jak od nich získat malou 
odměnu a navíc možnost zařadit se do sloso-
vání o hnědé tričko z logem šumperské CVVZ . 
Jeden z QR kódů vám servírujeme tady. 

Více informací najdete na www.cvvzsumperk.cz. 

Nedělní balíčky na cestu 

Abyste z naší akce neodjížděli s prázdnými žaludky, budou pro vás při-
praveny obědové balíčky na Růžovce již od snídaně. 

   Jaromír Zajíček, Klára Dvořáková, Kristina Šatná, Filip Vávra, Tomáš Zítko 
 redakce@chrudimka.cz, www.chrudimka.cz 

Informace o CVVZ naleznete na adrese www.cvvz.cz       
 

http://www.cvvzsumperk.cz/
http://www.cvvzsumperk.cz/

