
zpravodaj CVVZ Třebíč 2013
     číslo 04 | říjen

      Úvodní slovo

Kamarádi, 
kostka ke kostce se už pomalu skládá…
Děkujeme za všechny připomínky i přátelské 
upozorňování na chyby, kterých se dopouštíme. 
Už teď nám dokazujete, že to bez vás prostě 
nefunguje. Začíná se tak naplňovat i další část 
našeho motta: „člověk k člověku“. O to více se na 
vás těšíme.
Nyní nabízíme více než 130 kvalitních programů, 
celou řadu doprovodných aktivit a věříme, že          
i dobrou organizaci. Myslím, že za celý štáb 
mohu slíbit, že uděláme všechno proto, aby 
CVVZ v Třebíči, byla skvělou akcí, na kterou se 
přijede nejen vzdělávat, ale i odpočnout si             
a hlavně dobít baterky a nečerpat nové síly pro 
náročnou práci. A tou výchova dětí a mládeže 
bez jakýchkoli pochybností je.
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      Záštity

Nad CVVZ 2013 v Třebíči přijali záštitu:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
MVDr. Pavel Heřman, starosta města Třebíče

Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale málokterý si 
to pamatuje.

Saint – Exupéry

      Propagační letáček
Letáček, který je určený       
k  šíření mezi oddíly, kluby   
a vůbec lidi, které by mohla 
CVVZka zajímat je ke sta- 
žení: www.cvvz.cz/clanek/ 
na-svete-je-novy-letacek.

      CVVZ na Facebooku
https://www.facebook.com/
cvvz.cz nebo
https://www.facebook.com/
events/206356012859681/
Přidejte se na Facebooku    
k nám a sdílejte dále. 

      Město Třebíč

PLATBY ZE SLOVENSKA
Vzhledem k tomu, že na CVVZ jezdí hodně slovenských kamarádů, rozhodli 
jsme se jim usnadnit placení a zřídili jsem účet u FIO banky, kam se dají ze 
Slovenska poslat peníze bez poplatku.
Stačí poslat 17,50 Euro na účet č. 2000469000/8330, jako variabilní symbol 
dát své ID a je to…
TENTO ÚČET PLATÍ POUZE PRO PLATBY ZE SLOVENSKA. Pro zaslání 
poplatku v  korunách v  rámci Česka použijte účet uvedený v  propozicích 
http://www.cvvz.cz/propozice 

Proto vás chci poprosit o šíření informace o CVVZce mezi své známé, kamarády… Vezměte je na CVZVku 
a ukažte jim, že na světě existují ostrovy pozitivní deviace a že je spousta podobných bláznů, kteří si berou 
dovolenou, aby mohli pracovat dětmi…
Děkujeme, že nám pomůžete CVVZku zpropagovat.

Honza Burda – Tatanka

      Přijeďte do Třebíče vlakem – vyplatí se to!

České dráhy se staly o�ciálním
přepravcem CVVZ 2013 
v Třebíči. S mimotarifní
slevou VLAK+ se do Třebíče
a zpět dostanete odkudkoliv
z České republiky za polovinu jízdného. Jak na to?
Na pokladně ČD si zakoupíte jízdenku do Třebíče 
a požádáte o mimotarifní slevu VLAK+. Po příjezdu 
na CVVZ si necháte jízdenku orazítkovat v infocen-
tru speciálním razítkem Českých drah, touto 
jízdenkou se pak prokážete pří jízdě zpět.
Zpáteční jízdenka bude mít prodlouženou platnost 
– aby platila od pátku až do neděle (normální 
zpáteční jízdenka totiž platí jen dva dny).
Jízdenku si na pokladnách ČD můžete koupit 
týden před konáním akce. 
Věříme, že tuto službu oceníte a do Třebíče 
přijedete vlakem. Nakonec – do školy, kde se 
CVVZka koná, se dostanete nejlépe z  vlakového 
nádraží, protože tam na vás budou čekat autobusy 
MHD, které vás do školy dovezou.

Čas pro vydání dalšího čísla Hra.Ny se krátí. A to 
tak, že ani já už se nevyhnu přisypání své trošky do 
mlýna. A připadla na mě statistika přihlášených a 
schválených programů. Poté, jak to s nimi (a hlavně 
se mnou) vypadalo všelijak musím konstatovat, že 
situace se stává značně utěšenější. Aktuálně je 
schválených 131 rozdílných programů od 70 různých 
lektorů. Dalších šest jich čeká na schválení a 
některé další (v řádu jedné až dvou desítek) jsou 
rozjednané. Rozvrstvení do jednotlivých řad už se 
také poměrně vyrovnalo, byť samozřejmě tradičně 
nejvíc programů je v sekci "Rukodělky". Zde se 
pohybujeme kolem třiceti programů (schválených je 
29). V těsném závěsu je pak řada pod názvem 
"Metodika" (23 schválených). Poté je znát citelný 
propad, kdy v řadě "Hry" je patnáct programů, v 
řadě "Výchova a osobnostní rozvoj" je čtrnáct 
kousků. V "Řízení organizace" a "Doprovodných 
programech" jich je třináct. A poté, oboje po devíti 
programech, následuje "Příroda a tábornictví" a 
"Pohyb a kultura". Moc velké změny v rozvrstvení již 
neočekáváme, proto lze tyto poměry považovat za 
konečné.

      Programy – srdce CVVZ

Pomalu, ale jistě se nám plní to nedjůležitější 
na celé CVVZ – programová nabídka. Jak 
vypadá aktuálně její skladba? Můžete vybírat 
ze 131 rozdílných programů od 70 různých 
lektorů. Rozjednaných máme ještě přibliženě 
dalších dvacet programů, které se objeví na 
webu co nejdřív, tak abyste si mohli sestavit 
svůj program s vědomím, že jej tvoříte z kom-
pletní nabídky.
Věříme, že si vybere každý. Tradičně velký 
zájem je o „rukodělky“ (v nabídce jich je 29), 
nezapomínáme ale také na teoretická témata – 
řady Metodika (23), Výchova a osobnostní 
rozvoj (14) nebo Řízení organizace (13). Praxi 
pro náplně svých akcí s mládeží můžete najít v 
programech zařazených do řady Hry (15) nebo 
Příroda a tábornictví (9). Poslední programo-
vou řadou je Pohyb a kultura (9). 
Připraveno máme také
13 doprovodných 
programů.    

www.cvvz.cz/clanek/na-svete-je-novy-letacek
https://www.facebook.com/cvvz.cz
https://www.facebook.com/events/206356012859681/
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      Na CVVZ se sice nespí, ale přesto pár slov k ubytování...
 Krom klasických tříd (spacák + karimatka pod tabulí) nabízíme zájemcům ubytování na internátu: 
pohodlnější spaní na postelích s lůžkovinami na dvoulůžkových pokojích. Internát je součástí areálu, se 
školou je spojen chodbou. Ovšem je nutné se i připlatit – 210,- Kč za každou noc na osobu (za CVVZ tedy 
420,- Kč). S uzávěrou ubytování rozešleme faktury těm, co si objednali ubytování na internátu. Úhradu je 
potřeba provést tak, abychom na akci měli jistotu, že platba přišla. 
Zamluvení ubytování (konkrétní třída či internát) lze mailem na ubytovani@cvvz.cz – uveďte název pros-
tory (mapka se již brzy objeví na webu a vy budete moci sledovat, kde je vaše ubytování a jaké jsou 
možnosti) a také kolik míst chcete zamluvit. Je nutné, aby každý, kdo má zamluvené ubytování si ho 
shodně označil ve svém ubytování. Ve výpisu ubytovacích prostor, pak uvidíte kolik je zamluveno a kolik již 
de�nitivně obsazeno.
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      Platby ze Slovenska

Vzhledem k  tomu, že na 
CVVZ jezdí hodně sloven-
ských kamarádů, rozhodli 
jsme se jim usnadnit 
placení a zřídili jsem účet u 
FIO banky, kam se dají ze 
Slovenska poslat peníze 
bez poplatku.
Stačí poslat 17,50 Euro na 
účet č. 2000469000/8330, 
jako variabilní symbol dát 
své ID a je to…
POZOR! TENTO ÚČET 
PLATÍ POUZE PRO PLAT- 
BY ZE SLOVENSKA. 

      Několik zajímavých tipů z nabídky doprovodných programů

PÁTEČNÍ KONCERT – ŽAMBOŠI A PAVEL POKORNÝ
V  pátek v  noci, po vstupním 
rituálu, jsou všichni zváni na 
koncert skupiny ŽAMBOŠI      
a místního písničkáře Pavla 
Pokorného v  prostorách „ča- 
jírny“. Žamboši jsou vsetínská 
trojice muzikantů. Kytara, 
akordeon, dva zpěvy a bicí 
společně vytvoří uklidňující 
atmosféru recitálu a v  rámci 
koncertu uslyšíte i něco z Va- 
lašských mouder. Písně Žam-

bochů nelze zařadit striktně do škatulky folk,jazz, pop či rock, nejčastěji 
nesou označení písničkářský šanson. Za každou ze svých dvou dopo-
sud vydaných desek získali cenu Anděl v kategorii folk&country.

MŠE SVATÁ s nedělní platností v kryptě baziliky
Poprvé v  dějinách CVVZ se můžete zúčastnit mše svaté s  nedělní 
platností v  rámci programu akce. Uskuteční se v  sobotu večer, před 
závěrečným rituálem, v bazilice svatého Prokopa, a to v podzemních 
prostorách, v kryptě tohoto chrámu zapsaného na seznamu památek 
UNESCO. Sloužit ji bude místní kněz P. Jakub Holík – spirituál na 
Katolickém gymnáziu Třebíč a bývalý vojenský kaplan. Následovat 
bude prohlídka chrámu baziliky s jeho výkladem.

PO PAMÁTKÁCH TŘEBÍČE SE STAROSTOU MĚSTA
Na nedělní dopoledne je připravena prohlídka nejzajímavějších 
památek města Třebíče zapsaných na světovém seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Slovem a informacemi o památkách bude provázet 
starosta města Třebíče Pavel Heřman.

VÝSTAVY – na chodbách školy bude možné shlédnout dvě výstavy:
„HALAHOJ NA PLÁTNĚ“ – nejlepších fotogra�e ze zatím  desetileté 
činnosti občanského sdružení SK KG Halahoj.
„DOBROVOLNĚ PRO PŘÍRODU“ – při příležitosti Evropského roku 
dobrovolnictví 2011 vznikla za podpory ministerstva životního prostředí 
putovní výstava s názvem Dobrovolně pro přírodu. Díky této výstavě se 
lidé dozví, kde všude mohou pomoci životnímu prostředí. Výstava 
provádí dobrovolnickými aktivitami ve  všech ročních obdobích na 
celkem devíti panelech. Každý panel nese citát významné české osob-
nosti a představuje i dojmy aktivních dobrovolníků z praxe.

      Město Třebíč

PLATBY ZE SLOVENSKA
Vzhledem k tomu, že na CVVZ jezdí hodně slovenských kamarádů, rozhodli 
jsme se jim usnadnit placení a zřídili jsem účet u FIO banky, kam se dají ze 
Slovenska poslat peníze bez poplatku.
Stačí poslat 17,50 Euro na účet č. 2000469000/8330, jako variabilní symbol 
dát své ID a je to…
TENTO ÚČET PLATÍ POUZE PRO PLATBY ZE SLOVENSKA. Pro zaslání 
poplatku v  korunách v  rámci Česka použijte účet uvedený v  propozicích 
http://www.cvvz.cz/propozice 

    Vezměte dítě na CVVZ!

Ve spolupráci s Třebíč- 
ským centrem, o.s. vám 
nabízíme Dětský koutek.  
V provozu bude v pátek od 
17 do 21h, v sobotu od 9 
do 21h a v neděli od 9 do 
12h. O děti do 10 let se 
postarají pracovnice Tře- 
bíčského mateřského cen- 
tra, dítě nemusí nic platit 
(ale stravování zajišťují 
rodiče). Přihlašte se nej- 
později do 8. 11. na mail 
oplatekv@atlas.cz.  


