Vážení účastníci, lektori, organizátori
a všichni príznivci CVVZ,
věnujte prosím chvilku k přečtení tohoto dopisu. Jak jistě víte, letos se má CVVZ konat v Českých Budějovicích.
V tuto chvíli máme naplněnou kapacitu pro účastníky, domluveno okolo stovky programů, připravená trička
a brožurky k tisku a mnoho dalšího. Stálo nás to mnoho času a energie. Od jara jsme věřili, že situace kolem
koronaviru se uklidní a vše proběhne tak jako každý rok. Bohužel jak jistě všichni víte, situace je aktuálně nepříznivá
a v listopadu se nedá očekávat, že by se výrazně zlepšila. Uvědomujeme si zodpovědnost, která se k pořádání tak
velké akce váže, a proto velmi neradi oznamujeme, že letošní ročník CVVZ se neuskuteční.
Důvodů pro toto rozhodnutí máme několik, ale dovolte nám zmínit alespoň dva. Všichni, kdo se CVVZetek účastníte,
dobře víte, že z epidemiologického hlediska je tato akce k pořádání v této době zcela nevhodná. Přijedou lidé
všech věkových kategorií z celé republiky, skupiny se neustále mixují, konají se 2 hromadné akce v uzavřeném
prostoru, spí se hromadně ve třídách atd. Byli bychom velice neradi, kdyby se kdokoli na akci nakazil.
Za sebelepších opatření, která by vedla ke značnému dyskomfortu účastníků, je tato pravděpodobnost vysoká.
Důležitou roli v našem rozhodování hraje také ekonomická stránka akce. Už nyní potřebujeme objednávat materiál
a jako nezisková organizace si nemůžeme dovolit proinvestovat finance, které při zrušení akce nebudeme schopni
vyúčtovat. Věříme, že nás chápete.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na připravované akci podíleli. Děkujeme organizacím, které se rozhodli
nám se zajištěním akce pomoci, jmenovitě Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, Domu dětí a mládeže České
Budějovice a České radě dětí a mládeže. Záštitu nad akcí převzalo Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje
a město České Budějovice. Výrazně nám pomohli také ředitelé škol, ve kterých se měla celá akce konat, především
Ing. Maršík z Biskupského gymnázia a Ing. Ilko ze ZŠ Nová. Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří byli
připraveni nám pomoci s realizací celé akce. A největší dík patří všem lektorům, kteří se uvolili připravit svůj
program a bez kterých by tato akce nebyla možná.
Co bude následovat?
Jak jsme slíbili, všechny účastnické poplatky, poplatky za ubytování a trička vrátíme
v plné výši zpět na bankovní účty, ze kterých byly uhrazeny. Prosíme, mějte s námi strpení
a dejte nám čas do konce října. Cévévézetkové pádlo předáváme pomyslně do Holešova
a věříme, že se zde všichni společně potkáme v příštím roce.
Ale protože je nám opravdu líto se CVVZ úplně vzdát, chceme zorganizovat online
přednášky, kterých by se zájemci mohli zúčastnit z pohodlí a bezpečí svého domova.
Atmosféru CVVZ tím zcela jistě nenavodíme, ale rádi bychom aspoň touto formou
pomohli sdílet zkušenosti a zážitky. Aktuálně promýšlíme technické provedení a bližší
informace budou následovat. Lektory, kteří by se rádi do tohoto projektu zapojili, prosíme,
aby kontaktovali naše programové vedoucí na emailu lektor@cvvz.cz.
Děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas a doufáme, že se třeba za několik let v Budějcích
opravdu sejdeme.
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