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Tento list je pahýl! Pomozte CVVZ tím, že ho překroutíte!
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Na svatého Otomara neuvidíš komára!

365 slov náčelníka!
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Dva dny před CVVZ jsme
účastníkům položili otázku:
„těšíte se na CVVZ?“ Odpovědi byly poměrně nadšené:
Michal Kochtik
„Jo“.

Ahoj Vévézetkaři,
rád bych Vás jménem organizačního týmu přivítal v městě
Šumperku, které je známo nejen
svojí temnou historií, ale i jako
brána do nádherného pohoří Jeseníků.
Je to již pár roků, co jsme si začali hrát s myšlenkou uspořádat CVVZetku i u nás. A je to tu.
Pokud si právě čtete tento úvodník, plány se staly
skutečností. Akce právě začíná. Po dlouhých týdnech příprav se ukáže, co všechno dokážeme. Pro
nováčky to bude jistě zajímavé setkání.
Pro ostřílené harcovníky taky. Kořeny CVVZetky totiž u nás dostaly
asi pořádný zásah, ale ona krásně
stojí a bude dále růst. Jako ten
strom.
Pokusili jsme se zavést nějaké
novinky, které se třeba uchytí a
budou pokračovat v růstu nebo
nikoliv. To rozhodneme společně.
Mluvím o otevřené části programů
pro veřejnost. Myslíme si totiž, že
můžeme veřejnosti ukázat, co to vlastně CVVZetka je, že to není jen nějaká uzavřená
společnost „bláznů z dětských oddílů“, ale úžasná
parta lidí, kteří se snaží svoji prací budoucí generace naučit zapomenuté nebo ještě neobjevené.
Po delší době máme pro potřeby setkání pouze jednu budovu. Malou, ale bude naše. Zde se

Michal Vašek
„Velice, ačkoli poslední přípravy programů mě nenechávají zcela klidným.“
opravdu budeme potkávat a tím snad vytvoříme
takovou společnou rodinu nás všech. Těchto 13
slov je zde pouze pro doplnění na celkový počet
podle nadpisu.
Čeká Vás spoustu zajímavých programů, dílniček a seminářů. Získáte možnost se plně zapojit
do celé vvzetky, třeba formou doprovodných soutěží nebo dobrovolných úkolů. Najdete zde strom
vzkazů, kam stačí napsat různá přání pro naše odchovance, postřehy nebo jen tak nějakou myšlenku. Pomůžete vyrobit hračky pro děti z mateřských
školek. Ukažte ostatním z
jakého
místa
jste k nám přijeli
a
další
a další.
Možná se
teď ptáte proč tolik
dalších aktivit na tak krátký
víkend. Ale on si totiž náš realizační tým už během příprav pořád jenom
hrál. Jako by místo celostátního setkání chystal víkendovku nebo tábor
pro svůj oddíl. Dokonce nám s přípravou pomáhaly i naše děti z oddílů. A část
dárečků nebo výzdoby je právě z jejich rukou. Chtěly nám ukázat tu svoji fantazii.
Vítejte v Korunách dětské fantazie.
Pevně věřím, že si z našeho víkendu odneste
spoustu nových a úžasných zážitků. Navážete nová
přátelství a předáte dál naši společnou myšlenku.
Za všechny pořadatele Strejda Vláček

-SV-
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Kousek Mexika v šumperku! Ztratil se ježek! Chcete ho?
Tímto bych chtěl poděkovat
paní Šklíbové z firmy Josef Strnad
spol. s r. o. Solnice za to, že mi
dodávala neunavné zbytky kůží po
celé prazdniny a tím zajistila bezproblemový průběh mého vyučování – práce s kůží na táborech,
kterou jsem vyučoval skoro po celé Moravě.
Díky ní jsme ušili za celé prazdniny celkem 1 560
pytlíků a upletli asi 950 náramků na ruku na všech
táborech, kam si mě pozvali. Ještě jednou jí patří
veliké díky! Jung Ivan Mexičan 
- MEX-

Milý a přítulný ježek s hebkou
srstí byl nalezen po půlnoci v herně deskových her, kde jej nejspíše
zapomněl některý z hráčů rozjitřený nenadálou výhrou. Poněkud
ospalého zvířátka si všimli zaměstnanci herny ve chvíli, kdy se
vykutálel z krabice od hry Ovce A OVCE.
Vedení CVVZ vyzývá majitele, aby si ježka vyzvedl
do 18:00 na infostánku u vchodu do školy. Pokud se
majitel nepřihlásí, bude od 18:00 do oběda ježek
nabízen zájemům o chov ve školní kuchyni.
- P-

Ddm Sluníčko
„Jako malí...“
Zita Forejtková
„Ani dospat nemůžem!“
Iveta Sedláčková
„Už počítáme hodiny.“
Pavel Bouda
„Jsem velmi rád, že
svůj první oficiální
den dovolené v životě mohu věnovat
cestě na CVVZ!“
Eva Svobodová
„Čápe ignoruj moje
emaily, který neobsahují ty obrázky.“

Proč pahýl?
Při předávání pádla na CVVZ
2011 v Hradci Králové slíbili redaktoři, že CVVZkový časopis
bude v Šumperku tak bulvární,
že drby z něj nezpomenete ještě několik let.
Motto letošní CVVZ „do korun dětské fantazie“ si ale vyžádalo název, který by souvisel
jak se stromy, tak s dětmi.
Volba pahýl je pak více než
jasná už jen ze samotné citace
Slovníku spisovné češtiny:
1. trčící zbytek dřeviny, pahýly ohořelých stromů,
2. zbytek znetvořeného údu,
pahýl nohy.

CVVZ Šumperk

PAHÝL & PAHÝL
MÁŠ PROBLÉM?
VYHLEDEJ TRIČKO!
Stejně jako na mnohých podobných akcích i zde, v Evropském hlavním městě kultury
1825 - Šumperku, může nastat
obrovská spousta problémů,
např. dojde toaletní papír a
Pahýl už bude rozebrán. Co
pak? Řešení je nasnadě.
Stačí někde v budově vyhledat osobu s tričkem modré
nebo černé barvy a vyslovit
se.
Modří jsou pouze mravenci
a stewardi, takže pokud bude
váš dotaz příliš sofistikovaný na tyto podřadné tvory,
odkáží vás na nějaké černé
tričko, což jsou náčelníci jednotlivých sekcí, jejichž obsah
mozkovny je sice ještě o řád
níže, ale holt dokázali ukořistit více hvězdiček.
Fialové tričko vám zřejmě
nepomůže už vůbec, jelikož
jste jím nejspíše i vy. Pachtící
se spodní vrstva.
-SOV-

FRONTA? JEN
KLID!
Bojíte se řady při obědě?
Jen klid, to je účel. Při čekání v uměle navozených frontách si odskočte k nástěnkám
a ohodnoťte je! Stejně tak
můžete využít interaktivního
promítání aktuálních fotografií na počítači u jídelny.
Fronty se sice nezmenší,
ale naplníte naše očekávání
od obědové pauzy.

Moc času na jídlo nemáte!
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PAHÝL: KDY, KDE A JAK
Je tady první číslo extra propečeného Pahýlu,
a není ani zdaleka poslední! Pravidelná dávka informací z vyšší společnosti vám bude ordinována
ve zcela nepředvídatelných a neočekávaných momentech a buďte si jisti, že vám náležitě zvedne
mandle.

číslo I.
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Stížnosti za urážku na cti a podobné nepodstatnosti směřujte do sídla redakce, tedy na Náměstí
Gingo Biloba, stejně jako případné náměty k otištění či exkluzivní bulvární informace ze zákulisí.
Jsme bulvár a nestydíme se za to! Pahýl pro vás
připravuje a bude připravovat partička individuí
ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara, konkrétně:
Carmen - potetovanec
Čáp - šéf na prášky
Ježek - extra foťák
Migg - hrabě z Adastu
Ondera - děsnej makáč

Carmen má bohaté žurnalistické zkušenosti.
Druhé vydání neočekávaně očekávejte v sobotu
kolem druhé hodiny ranní, pokud vám to nebude
stačit, další dvě čísla vyjdou ve 14:30 a 21:30.
V neděli vás probudíme s čerstvou dávkou aktualit
už ve 3:30 a naši show zakončíme posledním číslem v neděli o půl jedné.

Skříťa - paní máma
Sova - uhoukanec
Stinky - indizajnovej bůh
Stopař - průzkum stok
Vojta - bídnej měřák

Vysoký náklad Pahýlu v barvě sponzoruje známý
podnikatel a filantrop Radim Vančura, se kterým
má, dle informací našeho listu, poměr jistá K.
Sloupová, blízká spolupracovnice ultravedení této
ultraakce.
„Jsem si jist, že sponzoruji opravdu kvalitní
akci, kterou navíc organizují skvělí a hezcí lidé.“
vyjádřil se sám podnikatel.
Vy si však buďte jisti, že naše zpravodajství nebude zákulisními finančními machinacemi vůbec
ovlivněno.
-SOV-

JAK VYPADAL STREJDA VLÁČEK ZA MLADA?
POHLEDNICE JEJ ODHALILA!
U příležitosti Celostátní vzájemné výměny zkušeností vydalo Sdružení pro jadernou fyziku (SPJF)
unikátní pohlednici s kresbou Jiřího Petráčka. Zdánlivě nevinný tábornický obrázek však skrývá mnohem
více!
Náčelník cvvz Strejda
Vláček nenalezl žádný
jiný způsob, jak propagovat vlastní osobu a
proto zvolil pohlednici.
Billboardy s jeho fotkami se mu nepodařilo
prohlasovat a proto na
pohlednici propašoval
svoé já za mlada!
Ústřední postava celé
pohlednice, Strejda Vláček, leze v popředí na
plošinu z kůlů a přitom

nenápadně předvádí své vypracované svalstvo!
„Ano, mohu potvrdit, že jsem obdržel fotografii
jistého mládence a měl jsem za úkol zpodobnit jej
coby hlavní postavu kresby. Více o tom nevím.“ řekl
nám o tomto skandálu sám autor kresby, mistr Jiří
Petráček.
Koneckonců pro svou osobní reklamu využila tuto
pohlednici i další velká osobnost. Předseda Sdružení pro jadernou fyziku PhDr. Miloš
Vraspír
na zadní straně nenápadně zve na svůj
osobní
rockový festival ve Sluneční zátoce,
který
se uskuteční v červnu 2013.
Toto vpravdě korupční jednání je
zřejmě jedním z prvních velkých skandálů, které se našemu listu v průběhu této akce podařilo odhalit.
Odplaty se ale nebojíme, jsme
totiž Pahýl!
-SOV-

PĚTILETKU JSME SPLNILI NA 130 PROCENT!
Šéf našeho týmu, šíří tady rýmu,
vedle něho prsty klová do
kláves náš pracant Sova.
„Ježku, dej sem flešku,
ať má článek „véšku“.
Aby šéfík byl dost krotký,
Carmen si zul svoje botky.
Naplníme pětiletky
Pahýl - chlouba VVZky.
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Přezdívky

GINGO bez JINANU!
Ač v čajovně u ginga nemají jinan, rozhodně nechoďte jinam. Vlastně ani není kam. Příjemné prostředí,
ještě příjemnější obsluha, relaxační hudba na přání.
Zelený i černý čaj. Nemine vás ani čaj o páté. Těšte se na Masalu. V příštím čísle přineseme osmdesátistupňový fejeton o přípravě čajů, vařící novinky
a babiččin recept na čajovou buchtičku. Vítány jsou
hudební produkce amatérů i profesionálních umělců.
Každý zákazník k zakoupenému čaji dostane bezplatně zapůjčený hrnek a to na dobu pouze mírně omezenou. Čajovnu naleznete nad tělocvičnou dle výrazných šipek. K čaji můžete zakousnout chutné toasty,
teplé vafle a dobrůtky od maminek.
-ČAJ-

Od 23. října se mohli účastníci CVVZ 2012 zúčastnit
soutěže Šance lapit moudrý nápad = Šalamoun, jejímž cílem bylo složit text zašifrovaného starověkého
posleství týkajícího se tehdejších výchovných metod
– prazákladů pedagogiky. Jeho autorem byl právě legendární židovský král Šalamoun. Poselství mělo 99
znaků (písmen, mezer a interpunkce) a znaky, které se soutěžícím nepodařilo zjistit v průběhu hry, si
mohli domylset.
Jednotlivé znaky zprávy soutěžící zjišťovali od
sebe navzájem (každý znal právě jedno) podle důmyslného systému šipek, vedoucích od jednoho soutěžícího k druhému v animovaném schématu tvaru
stromu. To e měnilo několikrát týdně na webu CVVZ.
Přestože se soutěže mohlo zúčastnit 99 hráčů, našlo se nakonec pouhých 16 odvážlivců, kteří se zapojili, proto bylo tempo aktualizací oproti očekávání
o něco pomalejší a možnost získat všechna písmena
se ztížila. Od 5. listopadu se proto v koruně stromu
začala objevovat „bonusová“ písmenka a hráči, kteří
si jich všimli byli oproti ostatním zvýhodněni.
V posledním týdnu před CVVZ se zadařilo a hra
našla svého výherce. Jeho jméno je redakci známo.
Vám však zatím sdělíme pouze seznam hráčů včetně
jejich přidělených soutěžních přezdívek - agnomů a
na podrobnosti o výherci se můžete těšit ve druhém
čísle časopisu.
-P-

CVVZ Šumperk
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Aby měl náš bulvár šťavnatá sousta
k nakousnutí, rozhodli jsme se rozžvýknout si pár přezdívek lidí, kteří
se CVVZ účastní. Mísíme přezdívky
těch, kteří se CVVZ účastnili v minulém století i ty, které budou znít
Šumperkem dnes. Pátrejte, ptejte
se… i my se budeme ptát. Nedivte
se, budete-li některým redaktorem
během CVVZ osloveni s dotazem na
historii vaší přezdívky. Rádi si kousneme, tak ať vám chutná.
TÉČKO
U vchodu do školy potkávám vysokého štíhlého chlapce s protáhlým
obličejem. „Já jsem Téčko“, pronese týpek. Proč Téčko? Protože se
jmenuju Tomáš Tunys. Tunis? Hm...
extotika, zasním se. Jeho odpověď
mě však uzemní - Jenomže já se
píšu s tvrdým Y.
Jméno

Agnom

Mikin, Appel

Předvedený pán

Jiřina Ohrazdová

Nudné nudle

Jiří Hovorka

Ty vogo

Jana Bahnikova

Půlený samec

Tomáš Urban

Úřední zpráva

Kateřina Sloupová

Tichý klín

Marcela Macková

Namočená Sára

Kateřina Pálová

Padlé zuby

Tomáš Lešingr

Plechová plec

Libor Baláček

Vlezlé břímě

Jiřina Falková

Slizká pochoutka

Jiří Balej

Proradná sépie

Lada Wacková

Notorická kaše

Petr Sehnal

Tisíc rupií

Katka Vlková

Zlámaná grešle

Eva Jenčíková

Vousatý pavouk

FUŇA
V roce 1990, několik dní před tím,
než byl založen náš klub, mi kamarádi vymýšleli přezdívku. Již od
mala jsem měl neustále rýmu, dýchal jsem často pusou a pořád funěl. Různýma přesmyčkama se přišlo na slovo Fuňa.
VLCK
Původně mi říkali Cipísek nebo Cipís. Tato přezdívka vznikla na počátku osmdesátých let, když jsem
jako instruktor začínal dělat s dětmi. Nosil jsem na výpravy takový
klobouček - spíše nočník - podobný tomu Cipajsovu. Pak ale přišla
revoluce a všechno bylo najednou
špatně. Nezáleželo na tom, že jsem
dělal tuhle práci pro děti, ne pro
komunisty. Prostě jsem byl komunistický vedoucí a od té doby se mnou
tady v místě bydliště nemluví ani
kandelábr, většina lidí raději přejde na druhou stranu než aby řekla
ahoj. No, a výrostci na mě hanlivě
pokřikují zkomoleniny této přezdívky. Logicky se mi zprotivila. Požádal
jsem proto kamarády o „překřtění“
a moje přezdívka VLCK má původ
v normálním vlkovi, jenže těch je
moc a já se takto odlišuji. Přezdívka má původ v mém vlčím samotářském životě.
MICHELIN
„Tahle slečna má přezdívku Michelin… však vidíš ty pneumatiky, ne?“
Ukazuje na štíhlou hnědovlásku její
kamarádka.

Strip

HOLUB
„Moje přezdívka je Holub - vznikla tak, že když jsem šel poprvé do
skautského oddílu, tak jsem žádnou
přezdívku neměl a oni se mě zeptali, jakou mám přezdívku. Bylo mi
trapné, že žádnou nemám a vzpomněl jsem si, že jsem před chvílí viděl na okapu holuba, tak jsem řekl
holub a ta přezdívka mi zůstala.“
-NTD3

CVVZ Šumperk
KŘIDÝLKO NEBO
STEHÝNKO?
Začátek CVVZ byl poznamenán
skandálem! Opět se opakovala tragédie Shakespearovského typu. Julie je mrtvá! Romeo má ukousnutou
nohu!
Tragédie se stala ve tři čtvrtě na
dvě místního času. Venku vládla hluboká Šumperská tma a svědkem tragédie byli čtyři relativně mladí lidé.
Z jejich výpovědí můžeme provést
rekonstrukci celého případu.
Přesně ve 2:45 otevřel jeden
místní žabožrout zobák a zblajzl
nám Julii. Slečna Jojo Medvídková
při té tragédii přišla o život. V sáčku
od Jojobonbonů zůstal chudák opuštěný Romeo.
„Bylo nám ho líto, tak jsme provedli jeho rozčtvrcení a eutanázií
tak zmenšili jeho utrpení,“ vypovídá
známý příznivec želatinových příšerek - Ježek.
Poškozená rodina Kapuletů vyžaduje satisfakci. Hlavnímu podezřelému - známému literárnímu
břídilovi Čápovi - mají být
do neděle
přistřižena
křidýlka.
-NTD-

16. LISTOPADU
1500 - Go-Kašiwabara se stává
104. japonským císařem.
1633 - Švédi dobyli Řezno.
1722 - Na Marsu poprvé
objeveny borůvky.
1805 - Proběhla bitva u Schöngrabernu mezi Ruskem a
Francií.
1810 - Narodil se Karel Hynek
Mácha, velký romantik
1893 - Založen fotbalový klub
FC Dynamo Šumperk.
1942 - Narodil se kriminalista
Marek Kalina.
1965 - Sovětský svaz vypustil k
Venuši sondu Veněra 3.
1979 - V Havířově otevřena
první trasa metra.
1996 - Matka Tereza dostala
čestné občanství ČR.
2001 - Premiéra prvního filmu o
Jiřím Lipkovi - Jiří Lipka
a kámen mudrců.
2002 - V čínském provincii
Kuang-tung byla poprvé
zaznamenána nemoc SARS.
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AFÉRA MOLITAN: PODEZŘELÉ DĚTI!
Hned na začátku CVVZ, ještě než celá výměna zkušeností začala, ztratila se redakce tohoto
časopisu neznámo kde. Teprve po té, co byl šéfredaktor přistižen při skoku do molitanové díry –
bylo zjištěno, že se téměř celá redakce oddávala
nezřízenému potápění se v této molitanové drti.
Sám šéfredaktor se nechal slyšet, že se musí
prošlapat na dno, aby zjistil, zda je možné se v
molitanech utopit. Načež povstal s molitanem
do půli svého pasu a čapím krokem vyšel z drti.
Ostatní členové redakce ještě dlouhou dobu setrvali v díře, neb podle svých slov hledali ztracená
písmenka, kterými by vysázeli první číslo časopisu, které nyní držíte v ruce.
Celá aféra by měla tuhle prapodivnou tečku,
kdyby se v molitanové drti neobjevilo dítě s dvěma hlavičkami, které volalo na šéfredaktora táto.
Čáp se podivoval nad drzostí dítěte, že si dovolilo mít dvě hlavičky, aniž by se předem dotázalo.
Vyňal z červených trenýrek logaritmické pravítko

Uprostřed dítě se dvěma hlavičkami.
a tabulky a jal se počítat, jak velká je pravděpodobnost, že se takové dítě v molitanové drti zjeví.
Při výsledku 1:∞, zklamaně odešel do redakce. Budiž mu molitan lehký.
-JEŽ-

CÍRKEV PEKELNÉ MRKVE MEZI NÁMI!
Protože nejen my v redakci máme zmatek v tom,
kdo CVVZ v Šumperku vlastně pořádá, rozhodli jsme
se pro čtenáře Pahýlu zjistit, jak to se Štábem vlastně je. Dlouho se nám nedařilo věci přijít na kloub,
náčelníci se vykrucovali a odpovídali vyhýbavě. Teprve po řádném výslechu a použití nástrojů, z nichž
se jen tak vykroutit nedá, jsme se dozvěděli, kdo v
pozadí akce stojí.
CVVZ připravuje společně čtveřice organizací.
Hlavním organizátorem a vůdcem kolektivu je nedávno v ČR oficiálně uznaná Církev pekelné mrkve
(CPM) sídlící v Brně. Organizace sdružuje přibližně 3
členy a prací s mládeží se zabývala pouze sporadiky
a v minulosti. Pod vedením CPM dál připravují CVVZ
následující organizace:
Česká tábornická unie (ČTU), konkrétně oddíl T.O.
Kamarádi z Šumperka, který je po CPM hlavním inicátorem akce, jenž zvítězil ve volbě pořadatele v roce
2010 v Chudimi. Zkušení organizátoři regionálních
vzájemných výměn zkušeností plánovali uspořádání
CVVZ řadu let (podle něktrých zdrojů již od 70. let
20. stoltí, tedy dřív, než CVVZ vlastně vznikla), bez
přispění CPM by se však nikdy neodhodlali.
Tábornické oddíly Medvědi a
Poutníci (někdy též nazývaní familiérně Tuláci) ze Zábřeha (TOPaTOM), věrní souputníci CPM
a Ť.O. Kamarádi, kteří obvykle
zachraňují všechny průšvihy, do
kterých se Šumperáci bezhlavě
vrhnou. Jejich role je nenahraditelná a neotřesitelná - vzhledem
k tomu, že jde o dva spolupracujíí zábřežské oddíly, obvykle se
jim podaří napravit, to co jeden
oddíl šumperský spíská.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF), početná celostátní
organizace, která se zabývá zejména utužováním přátelství s
Jaroslavem Foglarem, opravami
neopravitelných budov a pořádáním setkání na neexistujících
místech. V posledních letech je

rovněž podstatnou částí činnosti SPJF vedení sporu s
CPM o existenci samotného Jaroslava Foglara, která
jej popírá.
Všechny organizace vám přejí příjemně strávený
čas na šumperské CVVZ a těší se s vámi na setkání
v Šumperku, Zábřehu, na neexistujícím místě nebo
v pekle.
-P-
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