Historie výměn zkušeností (od VZ přes VVZ k CVVZ)
Historie VÉVÉZETEK je spojena s jejich zakladatelem Janem Šimáněm-Galénem a sahá až do roku 1965.
Cílem bylo koordinovat práci tzv. stovkařů – guvernérů a vedoucích čtenářských klubů, které vznikly
(inspirovány časopisem Vpřed) kolem časopisu ABC. Na počátku svolával Galén k výměnám zkušeností
vedoucí klubů, guvernéry stovek, vedoucí oddílů, organizátory srazů a další rozrůzněné přátele.
Scházeli jsme se v malém počtu v bytech či klubovnách, ale i tak byla tato setkání v podstatě
celonárodní, Čechy, Morava i Slovensko. Galén vždy nastínil nějaká témata, nad kterými se rokovalo,
hrály se hry, promítaly se filmy, diapozitivy, prohlížely se kroniky, zapisovalo se do deníků. Tak vznikla
třeba „Hra na OSN“ vypracovaná Břeťou Boháčem. Účastníci se rozdělili do sekcí, kde rokovali a své
nápady zapisovali. Například sekce Soutěžní, Parlament inspirací, Kolegium juniorů, sekce Komunikací,
Všestrannosti a specializací. Závěry pak byly předneseny na Valném shromáždění. Navrhovala se
zaměření roku, třeba Gagarinův rok, Rok ochrany přírody a podobně. Galén měl velký akční rádius,
jezdil na všechny srazy, na tábory, neúnavně působil svým nadšením na mnoho dětí i dospělých. Tak
se stalo, že VÝMĚN ZKUŠENOSTÍ přibývalo stejně s počtem nadšenců a lidí ochotných takovéto výměny
zkušeností organizovat.
Pravdou je, že tato setkání, mnohdy polotajná, nebyla v době totality po chuti vedoucím
politikům. Občas se stalo, že některý návštěvník VZ byl předvolán „na kobereček“ na OV KSČ. Nám to
však nijak nevadilo a VZ jsme pořádali dále, teprve po roce 1989 se nám jeden z aktivních účastníků i
pořadatelů přiznal, že byl agentem STB.
V roce 1980 se konaly dokonce tři VZ s narůstajícím počtem účastníků: Květná 20, Rokycany 30 a
Pocheň 50. Na táborové základně v Pochni u Široké Nivy se konala první VELKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ,
podobající se programem současným CVVZ. Na výměny zkušeností začalo jezdit stále více mladých,
které debatování sice bavilo, ale vnitřně toužili po větší aktivitě. Připravili jsme tedy kromě debatních
sekcí, dílny her a zábavy, dnes zvané workshopy. Podrobněji se o této VVZ můžete dočíst v článku
„Osobní črty Galéna k vrcholné výměně zkušeností v Pochni u Široké Nivy 14. až 16.11.1980 - NÁRUČ
OTEVŘENÁ MLADÝM LIDEM“. Další VVZ se konaly s počtem sto, dvě stě a více účastníků v Ostravě,
v Brně, Českém Brodě, v Krnově, v Karviné.
Název Celostátní velká výměna zkušeností dokonale organizačně zvládnutých setkání se
strukturovaným programem se začal využívat v roce 1994 v Náchodě, kde bylo přes 200 účastníků a
organizátorů. V následujícím roce opět v Náchodě již bylo 400 lidí a pak počty stoupaly až k tisícům,
aby se po roce 2008 postupně ustálily kolem čísla 600.
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