
DOTAZNÍK PRO KANDIDÁTY NA POŘÁDÁNÍ CVVZ

1. KANDIDATURA PRO ROK: 2021

2. KANDIDÁTSKÉ MĚSTO: Holešov, Zlínský kraj

3. ORGANIZÁTOR (ORGANIZACE): SVČ TYMY Holešov, RUSAVSKÁ SPORTOVNÍ, z.s.

4. NÁČELNÍK CVVZ (JMÉNO A KONTAKT): Jarmila Vaclachová, 734 358 562, vsetuly@centrum.cz

5.REFERENCE: Seriál  nočních  běhů,  Charitativní  běh  pro  zdraví,  Republiková
finále  tanečních  soutěží,  RF  folkloru,  RF výtvarné  a  rukodělné,
Oblastní kolo dětské porty a melodie, Oblastní kolo dívka roku,
Oblastní kolo Talent, Krajské kolo Zlatý oříšek ...

Jaké větší akce již organizace uspořádala? Podílel se na nich budoucí náčelník CVVZ? Může reference a kvality budoucích 
organizátorů potvrdit nějaká známá osobnost (známá v hnutí CVVZ, bývalý náčelník atd.)?

6. HLAVNÍ TÉMA (KRÉDO) CVVZ: Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra 
naplní náš svět.

Jaká bude motivace CVVZ, hlavní myšlenka, krédo? Jak se bude lišit od předchozích ročníků?

7. TERMÍN: 12. - 14. 11. 2021

Tradičním termínem CVVZ je víkend v polovině listopadu.

8. VĚK ÚČASTNÍKŮ: Od 15 do 100 let

Pro jaký věk účastníků bude CVVZ určena? Budou nějaká omezení? CVVZ se tradičně účastní vedoucí a instruktoři ve věku 
minimálně 15 let, pracující s dětmi a mládeží. U účastníků ve věku 15 – 18 let doporučujeme potvrzení vedoucího, že aktivně 
procuje s dětmi nebo mládeží.

9. POČET ÚČASTNÍKŮ: 1 000

Pro jaký maximální počet účastníků bude CVVZ určena? Tradiční velikost CVVZ je cca 1.000 účastníků.

10. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: MŠMT, Zlínský kraj, Město Holešov, Nadace Tesco, 
Nadace Nestlé, ...

Tradičními donátory CVVZ jsou MŠMT, krajský a obecní úřad (z nejrůznějších dotačních titulů). O jaké dotace budete žádat? 
Bude se cena CVVZ pro účastníky výrazně odlišovat od předchozích ročníků?

11. MÍSTO KONÁNÍ: 1. a 2. ZŠ Smetanovy sady Holešov. Dostupnost vlak, bus, blízko 
D1. ZOO Zlín Lešná, Skanzen Rožnov p/R., Pustevny, Svatý 
Hostýn, Zámek Kroměříž, Květná zahrada Kroměříž, Hrad 
Helfštýn, Velehrad ...

Jaké je místo konání? Jaká je dopravní dostupnost do místa konání? Jaké podmínky pro speciální a doprovodné programy místo
nabízí? (ZOO, hvězdárna, bazén…)

12. VYBAVENOST: Ubytování ve třídách a možnost využití internátu 
Policejní školy. Základní školy jsou v bezprostřední 
blízkosti sportovní haly, Kina, Zámku MKS, je zde 
venkovní hřiště a park.

Doporučujeme akci pokud možno uspořádat v jednom areálu. Jaká je kvalita a režim ubytování? Jaký je prostor pro valné 
shromáždění? Jaká je další vybavenost prostor?

13. STRAVOVÁNÍ: Stravování v ústřední školní jídelně ve Smetanových sadech. 
Vegetariánská jídelna – diety.

Je zajištěna dostatečná kapacita pro stravování účastníků? Jaké bude složení jídelníčku (vegetariáni atd) a rozsah stravování 
(která jídla budou zajištěna)?

14. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROGRAMU: Program  bude  členěn  do  pracovních  dílen,  workshopů,
besedy, přednášky. Doprovodný program exkurze, výlety.

Jaké budou druhy programu? Jak bude členěn? Jaký bude podíl jednotlivých druhů programů (linií, bloků)? Doporučujeme 
výrazné procento výměn zkušeností.

15. VYUŽITÍ WEBU CVVZ.CZ: S využitím webu počítáme.

Bude pro cvvz využit její oficiální web cvvz.cz?

16. DATABÁZE LEKTORŮ Počítáme s využitím lektorů a máme předběžně zajištěny lektory 



vlastní z různých oblastí.
Jakým způsobem bude sestavován lektorský tým akce (využijete databázi předchozích ročníků? Jak budete hledat další 
lektory?). Uvažujete o předchozí přípravě lektorů?

17. DOKUMENTACE Foto, video, tisk

Jak bude akce zdokumentována pro budoucnost, archivace…?

18. ZÁVĚRY: Počítáme se zpracováních sborníku. Závěry se budeme snažit šířit
mediálně i osobním kontaktem.

Jak budou zpracovány, medializovány závěry CVVZ. Máte vymyšlen proces jejich uvádění v život?


