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TŘEŠŇOVÝ

TENTO LIST JE PAHÝL! POMOZTE CVVZ TÍM, ŽE HO PŘEKROUTÍTE!
Když stromy kvetou v lispopadu podruhé,
tak potom levná zima jistě nebude.

neznám spolky, znám jména
Rozhovor s představitelem vítězného Brna 

ukázal, že se také jedná o vybroušeného vti-
pálka. „Otevřeli jste okno, abyste vyvětrali, teď 
tu máte zimu i smrad“. Ano, hovoříme o outulné 
redakci Pahýlu. Ale teď už pojďme k brněnské 
kandidatuře a brněnské CVVZ 2014…

Kdy vás poprvé napadlo kandidovat?
Ještě v neděli před akcí jsem si myslel, že to 

jde do kytek.

Týden předtím jste ještě nevěděli?
Domluvili jsme se v úterý večer. Sešlo se nás pět, 

Frodo poslal naši kandidaturu. Řek-
li jsme si, že to vezmeme stejně 
jako loni Tatanka. Docela jsme 
tím žili, ale bylo nás málo a 
navíc jsme nevěděli, že bu-
dou i jiné kandidatury, proto 
jsme nechystali žádné scénky 
a volební kampaně.

A jak to celé pokračovalo?
Vlastně až tady na CVVZce. De-

finitivně se to zlomilo včera večer v 
čajovně. Svolali jsme se přes facebook a čajovník 
nám umožnil pronajmout si jeden salonek. Nako-
nec jsme se tam skoro nevešli. Tehdy jsem začal 
věřit, že uspějeme.

Které organizace z Brna do toho půjdou?
Netuším, neoslovíme primárně organizace, ale 

konkrétní lidi. Máme samozřejmě zázemí v Lužán-
kách. V tuto chvíli ale neznám spolky, znám jména. 
A vím, že na nich ta akce bude do velké míry stát.

                        
A zaplatí se taková CVVZka v době ekonomic-

kých problémů?
Věříme, že ano, otázka je, jak. Budeme shánět 

peníze kdekoliv, přes granty…zároveň ale chceme 
být svobodná CVVZka, nikdo nám nesmí říkat, 
jak to má být. MŠMT nás třeba nikdy neome-
zovalo.

CVVZ v Brně bude potřetí?
V zásadě počtvrté. Ale v roce 1992 se jednalo 

sraz čtenářských klubů. „Moderní“ CVVZky se u nás 
konaly v letech 1998 a 2003.

A co byste dělali jinak oproti letošní CVVZ 
v Šumperku?

Největší změna bude v časovém rozvržení. Plá-
nujeme o den delší akci. Máme myšlenku delších 
programových bloků, třeba návštěvu ekostřediska 
nebo lanového centra, to bude na celé odpoled-
ne. Programy prostě nebudou všechny Na škole, 
bude volba každého, jestli radši poje-
de někam dál a přijde kvůli tomu 
o pestrost programů. A l e 
právě proto t a m 
b u d e ten den navíc. 

Jo, a rádi bychom tu 
akci dělali pro 1000 lidí.

Tipovali jste, že vyhrajete?
Nechci, aby to vyznělo blbě, ale já jsem 

tomu věřil. Tím samozřejmě neříkám, že kde-
koli jinde – v Praze, Pardubicích 

nebo i Jihlavě – by 
nebyla vynikající 

CVVZka.

M i k i n e , 
my Ti děku-
jeme a drží-
me palce.

-ord-

Hromadnou výpovědí se s vámi loučí redakce Pahejlu!
Šesté číslo Pahejlu sice není 

silvestrovské, přesto jsme jej až 
po okraje naplnili tím nejlepším, 
nejvtipnějším a nejbulvárnějším 
čtením. Je to totiž číslo posled-
ní. Časopis Vás, účastníky, lektory 
i organizátory CVVZ 2012 v Šum-

perku provázel od chvíle, kdy se otevřely dveře naší 
improvizované redakce za tělocvičnou až po závě-
rečný ceremoniál. Celkem 10 redaktorů (Carmen, 
Čáp, Ježek, Migg, Ondera, Skříťa, Sova, Stinky, 
Stopař a Vojta) ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
a jedna vypůjčená ilustrátorka (Anara) s Vámi sdíleli 

zážitky na programech, společné stravování, bahni-
té vycházky okolo školy, názory, drby ba i naprosto 
osamělé výkřiky do tmy.

Snažili jsme se vás informovat v co největší šíři, 
ale hlavně z maximální výšky s opravdovým nadhle-
dem - proto doufáme, že se nikoho naše, někdy snad 
až příliš investigativní, články - příliš citelně nedo-
tkly a všechny, nyní již bývalé, čtenáře ujišťujeme, 
že nic z toho, co jste v Pahejlu četli, nelze brát ani 
v té nejmenší míře vážně.

V 5:00, v neděli 18. listopadu 2012 celá redakce 
společně oznamuje, že podává hromadnou výpověď.

 Jiří Kalina - Čáp, bývalý šéfredaktor

Tweet centre!

Bobr
Jo tak já jsem s tím-
to ročníkem velice 
spokojený a příští 
rok určitě přijedu.

Mira
Tak já jsem tu už 
poněkolikáté, moc 
se mi tu líbí, ale 
musím říct, že mi to 
tu přišlo slabší než 
minulý ročník. Příští 
rok ale přijedu zase 
a moc se těším.

Haky
Já si odtud odvezu 
krásné vzpomínky 
a na CVVZ v Brně 
hodlám pomáhat s 
organizací.

Jíra
Jo jo jo moc se mi 
tu líbilo. Z progra-
mu jsem nadšený 
a příští rok nejspíš 
znovu dorazím.

Hynek
Tak líbilo se mi to tu 
dost, jak už jsem ří-
kal na ceremoniálu 
a příští rok bych na 
další CVVZ přijel.

Žába
Byla jsem zde spo-
kojena na CVVZ jez-
dím už delší dobu a 
příště dojedu zase.

Zinek
No občas se mi stalo 
že program byl jiný, 
než měl být ale 
vždy se ukázalo že 
i ten jiný program 
je dost dobrý. Takže 
jsem spokojen.

Anča
Jako jo přišlo mi to 
tu lepší než minulý 
rok a na příští CVVZ 
snad přijedu.

Milan Appel - M
ikin

Na závěr se jen ptáme: „Jak 
se vám líbilo toto CVVZ? Při-
jedete příští rok do Třebíče?“
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Třešňový pahýl

Jako dítě na cuc na špejli, stejně tak se účastníci 
těší na závěrečný ceremoniál CVVZ. Neboli na akci, 
která důstojně ukončí další ročník a zároveň určí 
město, které bude čekat další dvouleté martyrium 
příprav s následným víkendovým vrcholem. 

Tělocvična ZŠ Sluneční praskala ve švech, když 
to celé začalo. Účastníky potěšil pohodový řiďas 
Hynek, který se svým narychlo secvičeným tý-
mem zahrál skladbu Velký děti. Tato skladba je 
jeho autorská a pochází již z roku 1976, jen byla 
dnes bleskově předělána pro potřeby CVVZ. Hned 
po tomto entrée světla pohasla a za melodických 
tónů Vangelis se na plátně rozběhla stínohra, která 
představila třebíčský tým pro rok 2013. Ten se od-
píchne od motivu kostek – jedna kostka neznamená 
nic, mnoho kostek dokáže vytvořit velkou, pevnou 

a barvitou stavbu. Pádlo, předané Strejdou Vláč-
kem Tatankovi, tak pomyslně transformovalo roz-
košatělé koruny stromů ve střízlivé kubické tvary. 
Z Brány Jeseníků pádlo poletí přes moravské hřiště 
do Brány Vysočiny.

Následně se nám představily čtyři kandidátské 
týmy pro rok 2014. Přednost dostal fiktivní kan-
didát Kocourkov, dle vizáže zúčastněných něco 
mezi kozáckou vesnicí na Volze, jarními pastvinami 
a hnojem provoněným záhumenkem. Jistě výstiž-
né, včetně projevu. Pak k nám sestoupilo družstvo 
pardubických letušek, pražští provozovatelé Cww-
zellness a Mikin „jeden za všechny“ a jeho Brno 
„všichni za jednoho“. Už podle mohutného tělesa 

budoucího brněnského týmu se opticky zdálo být 
rozhodnuto. Hlasování formou stoupající hladiny 
v odměrných válcích, kam každý vhodil kuličku, 
rozhodlo o brněnské CVVZce 2014. Praha a Pardubi-
ce však nemusí zoufat, tým mají bezesporu kvalitní 
a určitě se vbrzku také dočkají!

Tradiční součástí závěrečného rituálu je také 
předávání březových lístků – tentokrát se dočkali 
nejen zasloužilí „březáci“ , ale i „nováčci“ z řad 
organizátorů. Jindřiška a Strejda Vláček poděkova-
li, mikrofonu se ujal Mexa a představil dáreček ze 
strany organizátorů – totiž koncert rockovo – va-
lašské formace Fleret.  Ještě teď, když píši, jim 
to tam pěkně „fůká“ a brzy už možná bude úplně 
„zafůkané“. Dobrou CVVZnoc!  

-ord-

PAHÝL & PAHÝL

„CHCEME VYCHOVÁVAT LIDI, 
KTEŘÍ V DOSPĚLOSTI BUDOU 

KOMPETENTNÍ A NEDAJÍ PODPORU 
VELKÝM MANIPULÁTORŮM“

Martin Svatoň - Svišť2

ROZHOVOR S OLDŘIŠKOU
Co se vlastně skrývá pojmem re-

spektující přístup?
Pokud se k někomu chovám s re-

spektem, tak máme rovný vztah. 
Zatímco mocenský přístup pracuje 
s vnější motivací - udílením trestů 
a odměn. V tomto případě se jed-
ná o manipulaci, protože danému 
jedinci nedávám prostor k tomu, 
aby převzal zodpovědnost. Člověk 
nepoužívá tolik povely, ale dává dů-
věru. Není tak zaměřen na vítězství 
a prohry, ale spolupráci.

Jak jste se k problematice re-
spektujícího přístupu vůbec dostala?

Kořeny toho, proč jsem se o otáz-
ky rovného přístupu začala zajímat, 
vycházejí už z mého dětství. Moji 
rodiče mě vychovávali velmi přísně 
a já později zjistila, že když lidem 
kolem sebe něco sděluji, jednají 
se mnou autoritativně a občas mě 
dokonce napadají, či osočují. Tehdy 
jsem si řekla, že tu asi něco nebu-
de v pořádku a začala jsem hledat 
cestu ke změně. Posléze jsem se 
setkala s autory knížky Respektovat 
a být respektován, kterou zde na 
CVVZ nabízíme účastníkům, jako 
vhled do problematiky, o které tu 
hovořím. Z ní jsem zjistila napří-
klad to, jak neefektivní techniky v 
komunikaci využívám a jak velkou 
roli při jejich zafixování hrály chyby 
ve výchově, kterých se na mě, jako 
dítěti, dospělí dopouštěli.

Změnilo se něco, když jste tohle 
všechno pochopila?

Začala jsem pracovat na tom, 
aby došlo ke změně. Pomohlo mi to 
při výchově mého vlastního dítěte, 
ale také mi to pomohlo dosáhnout 
tomu, aby mnou lidé v mém okolí 
nemanipulovali. Nechápala jsem, 
proč se například cítím špatně, 
když sklízím pochvalu.

-jež-

příběhy 
z delfíního 

kokonu

Celými stodvaceti tisíci korunami podpořila Nada-
ce Vodafone letošní CVVZetku a zejména  její vyhra-
zenou část pro veřejnost. Organizátoři si uvědomují, 
že bez této finanční injekce by program na CVVZ 
musel být přinejmenším poněkud omezen a přístupu 
veřejnosti (zejména menších dětí) by bylo zcela za-
mezeno. Pořadatelé celé akce tedy velmi děkují Na-
daci Vodafone, že se akce díky jejímu finančímu pří-
spěvku mohla uskutečnit v takové kvalitě a rozsahu.

-měř-

NADACE VODAFONE PODPOŘILA PROJEKT cvvz otevřená

závěrečney keremoniel:

lidé přišli

DĚKUJEME NADACI VODAFONE

V NAŠEM BOULEVARDU PŘINÁŠÍME REPORTAGE ZE ZÁVĚREČNÉHO KEREMONIELU
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dívka  pahýlu!
Mexičan, tel.: 732 564 158

Naše redakce pro vás všechny zaří-
dila úplně poslední dárek, který jistě 
oceníte. Můžete se nyní v klidu sba-
lit a bez jakýchkoliv servítek odjet 
domů, žádný úklid se nekoná!

Původně plánovaný celozávodní 

úklid bude po odchodu všech nahra-
zen úklidem školníka a kuchařek, 
kteří pod vlivem emotivního ceremo-
niálu odkývali cokoliv.

Zpětně se za svou unáhlenost sty-
dí, ovšem není cesty zpět. „Ano, je 

to tak, vše společně s panem 
školníkem a kolegyněmi uklidí-
me,“ potvrdila vedoucí školní 
jídelny.

Pan školník byl viděn dnes 
v brzkých ranních hodinách, jak 
pobíhá po škole a snaží se koor-
dinovat úklid ještě v režii účast-
níků, vy už ale nyní víte, že se 
nemáte nechat. U nás v redakci 
to tedy budou mít obtížné.

-SOV-

ÚKLID SE NEKONÁ!

PÁNI KUCHAŘKY: 
ČAU A DÍKY!

Kuchařinky v plné práci, 
O víkendu? pro nás přeci!
Šikovné to dámy skvělé,
Žaludky nám plní celé!

Nápory front zvládnou skvěle, hladových jsou 
vřavy

Chutnou krmi připraví nám, se vším si ví rady.
Po výdeji papáníčka, jejich šichta nekončí

umýt všechno nádobíčko, s kuchyní se neloučí,
Uklidit vše po vaření, musí ještě samy,

Za to hlavní, že nám chutná, díky milé dámy!!!

ZÁVĚREČNÝ ŠOK:
PAHÝL PRO VÁS PŘIPRAVILO SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA

Taky jste to už asi poznali - v naší redakci nepracoval opro-
ti očekávání žádný Mirek Dušín a časopis příliš nepřipomínal 
legendární Tam-Tam. Články vypadaly spíš jako by je dala 
do kupy banda Tondů Plíhalů a Podkov, kterým není nic 
svaté. Mnozí z vás čtenářů se dočkali ze strany redakce 
jen bohapustých pomluv a výsměchu, zástupcům slabšího 
pohlaví občas možná zrudla líčka. Ironickým narážkám se 
nevyhnul skoro nikdo, kdo v tomto světě něco znamená - 
ředitel školy, nevinné dívky či školník. Ten dokonce přišel 
o dvě minerálky.

A co nás nejvíce zařáží - vy jste to celou dobu odebírali po 
kilech a četli to! -měř-

Hej, borci z březovýho stánku, dejte 
si voraz. Haňula je naša a bříza hoří 

i mokrá!

OK!
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