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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. 

Krásné sobotní ráno, 

probudili jste se do druhého dne chrudimské 
CVVZ. Naše redakce pevně doufá, že vám pro-
močené oblečení ze včerejšího zahájení již us-
chlo, že jste nalezli svou spřízněnou pingpon-
govou duši a umělecky jste se obohatili při 
skvělém hudebním vystoupení členů občan-

ského sdružení Altus, kde mimo jiné zazněla i hymna CVVZ.                                                                            

A co nás čeká dnes? 
 

Kačeři, pozor! 
Každý rok jezdí na CVVZ řada nadšenců geocachingu. Pro kačery 
organizuje dnes Jozef „Dodo“ Kirchmayer event GC658W6. Tak 
nezapomeňte v 9:30 – vy určitě víte, kde se sejdete. 

 
Víte, co je Quilling? 
Quilling nebo také papírový filigrán je 
umění využívající proužků papíru, které 
jsou stáčeny, formovány a lepeny do po-
žadovaného tvaru. Ve výsledku díky 
správné kompozici jednotlivých tvarů mů-
žete vytvořit krásný a originální obrazec. 
 

Ačkoliv počátky quillingu nejsou zazname-
nány, někteří je datují právě do doby vy-
nálezu papíru v prvním století po Kristu 
v Číně.  Jiné zdroje uvádějí, že quilling se 
zrodil ve starověkém Egyptě. Jedna věc je 
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ale jistá… má bohatou historii a je zde již jako výtvarná technika nějakou do-
bu. 
Š2-2 Sobota 13.00 – 16.00  Š2-3 Sobota 17.00 – 18.30 
 
Rudolf Desenský opět na CVVZ 
Pokud jste majitelem čtyřnohého mazlíčka, určitě nesmíte chybět na semináři 
pana Rudolfa Desenského, který je pro vás nachystaný na dnešek v O1-1 od 
20:00. Letos sebou přiveze dvě fenky a vy se budete moci ptát na otázky týka-
jící se výchovy psů. 
 
Dřevořezba 

Toužili jste někdy po vlastním Pinocchiovi? 
Pokud je odpověď na tuto otázku ano, pak je 
tento workshop pro vás jako stvořený. Mů-
žete se pokusit vytesat ze dřeva loutku 
k obrazu svému a vdechnout jí život. A i když 
třeba nezískáte dobrého kamaráda, tak se 
při tom alespoň dobře pobavíte!  
Š2-3 Sobota – 8:00-9:30 

 
CVVZ oslaví 25. narozeniny v Jihlavě 
Dávno před chrudimskou CVVZ začala příprava dalšího ročníku této akce. 
Chrudim příští rok vystřídá Jihlava, kde se CVVZ uskuteční v termínu 11. -
13. listopadu 2016. A už nyní známe celou řadu lákadel, kvůli nimž má smysl 
za rok do Jihlavy dorazit. 
 
Bohatý program 
Poprvé se na CVVZ kromě klasických přednášek, seminářů a workshopů chys-
tají i programy špičkových odborníků. Stranou nehodlají Jihlaváci zůstat ani v 
oblasti zábavy - připravuje se vystoupení hudebních skupin Marien a Epyde-
mye. Mnoho legrace jistě přinese taktéž celocvvzková hra. V jihlavském kině 
budete moci zhlédnout nejlepší filmy o činnosti organizací, pracujících s dět-
mi a mládeží. Výběr a promítání filmů proběhne ve spolupráci s populárním 
Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Jedinečná bude i 
snaha o vytvoření rekordu v počtu saunujících se lidí na jednom místě během 
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24 hodin ve speciální sudové sauně. Lákají-li vás sportovní aktivity, můžete se 
pokusit uběhnout půlmaraton noční Jihlavou. 
 
Pojmenujte ježka 
Ježek je nejen symbolem města Jihlavy, ale také jihlavské 
cévévézetky. Na chrudimském stánku CVVZ 2016 můžete to-
muto maskotovi akce vymyslet jméno. O vítězném pojmeno-
vání ježka se rozhodne na sobotním večerním ceremoniálu. 
 
 
Zkušení pořadatelé 
Celostátní velkou výměnu zkušeností v roce 2016 pořádá občanské sdružení 
"JEJDA....", které v regionu Jihlavska působí již více než deset let a za sebou 
má například organizaci CVVZ v Třešti v roce 2007. Podrobnosti k CVVZ JIH-
LAVA 2016 najdete v prvním čísle novin "JEŽKOVY OČI", které je k sehnání již 
nyní v Chrudimi. 
 

Evropská karta mládeže EYCA (European Youth 

Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 

Nejedná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v 

České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku 

5 – 30 let. Momentálně je v ČR více než 50.000 drži-

telů těchto karet a mohou využívat přes 1.000 slev a 

výhod.                                             Více na www.eyca.cz 

LIMAN sport 
Ke zpestření programu CVVZ přispěje skautská, tábornická 
a outdoorová prodejna LIMAN sport z Plzně se svým stán-
kem, který je účastníkům k dispozici od pátečního večera 
až do neděle. Máte možnost si prohlédnout a také koupit 
sportovní a táborové vybavení pro oddíly, společenské hry, 
literaturu a spoustu outdoorových doplňků, ať už pro do-
plnění vlastní výstroje nebo jako drobnou upomínku či 
vánoční dárek. 
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Poděkování od Mexičana 
Ahoj kamarádky a kamarádi, 
chtěl bych vám poděkovat za loňskou CVVZ v Brně, 
kde jste navštívili náš stánek a opět přispěli svým 
nákupem na naší činnost. I letos se těšíme na vaši 
návštěvu našeho stánku, kde si můžete již tradičně 
zahrát kolo štěstí nebo si koupit nějakou drobnost a 
zúčastnit se naší soutěže o nákup v hodnotě 200, 
150 a 100 Kč. Bližší informace u nás ve stán-
ku „U Mexičana“. 
                                                             Díky Mexičan a spol. 
 
Luštitelský koutek 

 
SMŮLA, JÍLCE, PERNÍK, SJEZD, 
OSMÁK, ZEJMÉNA, ZNAKY, 
OLEÁT, DOJMY, IDEJE, CAE-
SAR, AUKCE, TUCET, VÝSUN, 
SUZUKI, ÚKOLY, ŠKROB, 
CHATKA, CHRTÍK, ORGIE, 
IDIOMY, PÍSEŇ, PRAKY, 
EKRAN, ATAŠÉ, IRSKO, PEKAŘ, 
MINOMET, ADVOKÁT, PLZEŇ, 
SIESTA, ZHORŠIT, ŘEZAT, 
SALÓN, AKTIN, NOÉMA, SY-
ČÁK, BLUES, SAJGA, PUTNY, 
LÍDŘI, ODBYT, VERŠE, GREŠLE, 
SIRUP, KITAJ, VOZOVKA, KRÁ-
PĚ, RIKŠA, SAUNA, FARAO, 
ZALINY, ARŠÍK, STRES, 
OCHRANKA 

Tajenka – 18 písmen 

 

   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       
 


