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      Úvodní slovo

Kamarádky a kamarádi – budoucí účastníci třebíčské CVVZky,
Třebíč je s malými přestávkami tradičním městem RVVZkovým  i CVVZkovým. 
Na výměnu zkušeností s velkým C na začátku jste mohli do Třebíče dorazit 
poprvé v roce 1996. To se nám ani nesnilo o webové stránce, bylo připraveno 
asi 20 programů a přihlášky jste posílali poštou… Přijelo vás tenkrát 620.
Podruhé – v roce 2005 – se nás sešlo více než 1000 a CVVZka probíhala ve 
dvou školách… To už začala fungovat internetová doména www.cvvz.cz (i když 
zásluhy a spuštění přihlašování na webu je potřeba připsat Bobrovi na CVVZ 
2002 v Praze), ale zároveň jsme se, pomocí symboliky větrného mlýna, snažili 
vrátit ke kořenům naší práce s dětmi.
Ale dost nostalgie. Letošní CVVZ bude – po těch osmi letech – zase trochu jiná. Chceme využít naše 
bohaté zkušenosti, ale přinést i něco nového. Kostka ke kostce… Člověk k člověku…
Zveme vás do Třebíče na víkend 15. – 17. listopadu!

Jsme si dobře vědomi toho, že máme dohromady nekonečné množství odlišností. Nekonečné množství 
různě velkých a různě barevných kostek. Pojďme si společně zahrát tetris… Pojďme společně dát kostku 
ke kostce… Pojďme postavit z kostek společnou stavbu nazvanou CVVZ… Pojďme společně naplnit 
myšlenky Galénova přátelství rozrůzněných… Věřím, že se v Třebíči potkáme. Moc se na vás těšíme.

Tatanka – Jan Burda, náčelník CVVZ 2013
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Jak se přihlásit?

Je to jednoduché. Všichni účastníci loňské CVVZ v Šumperku jsou stále 
v systému. NENÍ TEDY NUTNÉ SE REGISTROVAT ZNOVU. Stačí se 
přihlásit do systému a zatrhnout kolonku Zúčastním se CVVZ 2013 a je 
to.

Pro přihlášení do systému použij:
uživatelské jméno (svůj e-mail, který máš v registraci uveden)     a heslo 
(to si každý zvolil sám loni při registraci).

Noví účastníci CVVZ (tedy vy, kteří jste nebyli minulý rok v Šum- perku) 
se musí zaregistrovat = vyplnit registrační formulář... 

      Základní informace

Termín: 15. – 17. listopadu 2013

Místo konání: Střední průmyslová škola Třebíč, 
(Manželů Curieových 734, http://www.spst.cz/cze)

Cena:
450,- Kč při platbě předem převodem na účet (viz níže).
600,- Kč při platbě v hotovosti  na akci pro účastníky registrované na webu.
700,- Kč při platbě v hotovosti  na akci pro neregistrované účastníky.
Ceny pro lektory jsou uvedeny na www.cvvz.cz/pro-lektory.

Způsob platby:
Úhradu poplatku proveďte na č. ú. 2500011274/7940 a jako variabilní 
symbol uveďte svoje ID.
Pro umožnění výběru programů je nezbytné, aby platba byla připsána na 
náš účet nejpozději 8. 11. 2013.

Důležité termíny:
Konec registrace na webu: 1. listopadu 2013
Konec přihlašování programů, stravy a ubytování: 8. listopadu ve 23:59
Více v kompletních propozicích na www.cvvz.cz/propozice.

Vzdávám hold všem dospělým bláznům, kteří se 
dokázali nadchnout pro věc nedůležitou a snad       
i hloupou. Stali se zranitelnými a nebáli se být 
přistiženi při vlastní nedokonalosti.

Ladislav Pecháček: 
Jak svět přichází o básníky
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      Nabídka pro lektory

Žádná CVVZka se neobejde bez dobrých lektorů. Ta 
třebíčská se možná neobejde bez tebe.
Budeme moc rádi, pokud se budeš chtít podělit            
o svoje znalosti, zkušenosti nebo dovednosti a na- 
bídneš nám zajímavý program. Oceníme to nejen my, 
ale především účastníci.

Jak na to?
1. Zaregistruj se do systému jako uživatel.
2. Přihlas se do systému.
3. V menu MOJE CVVZ (levý sloupec dole) klikni na 
položku nabídka lektorování a vyplň formulář s na- 
bídkou programu.
4. My program schválíme a bude automaticky 
zařazen do nabídky (nebo se ti ozveme s dotazy…) 
nebo v krajním případě program neschválíme.
5. V menu MOJE CVVZ následně najdeš položky 
diskuse lektorů a zprávy pro lektory, kde budeme 
postupně předávat důležité informace.

Náčelníkem programové sekce je Harry 
(program@cvvz.cz, 776 384 928) – neváhej se mu 
ozvat. Naší snahou je nabídku programů zveřejňovat 
co nejdříve. Proto neotálej…

      Více o škole - místě konání CVVZ

CVVZ v roce 2005 jsme pořádali ve stejném areálu              
a můžeme říci, že se nám osvědčil. Nachází se na sever-
ním okraji Třebíče, do centra města je to však pouze cca 
15 minut chůze.

Střední průmyslová škola Třebíč je vzdělávací instituce 
moderního typu, která vznikla sloučením tří škol tech-
nického zaměření. Vzniklo tak regionální středisko 
celoživotního vzdělávání, jež navazuje na předchozí 
dlouholetou úspěšnou tradici v přípravě středoškoláků     
a řemeslníků v oblasti strojírenské, elektrotechnické, 
elektronické i v oblasti informatiky, ekonomiky a průmys- 
lové ekologie. Od školního roku 2009/2010 přibyl zcela 
nový obor Energetika, který vznikl na požadavek skupiny 
ČEZ, největšího zaměstnavatele v regionu.

Areál školy zahrnuje 9 budov: budova A nám bude 
sloužit hlavně na spaní, budova B na programy, 
využijeme také sportovní areál s jedinečnými parametry 
co se týče plochy i vybavení, internát, jídelnu, dílny na 
rukodělné programy, prezentační místnost – zaručeně 
největší herna na CVVZ, kulturní místnost – programy 
náročnější na prostor.  Uzavřena pro nás zůstane 
budova s NC  stroji a místnosti s výpočetní technikou        
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      Jak se přihlásit?

Je to jednoduché. 
Všichni účastníci loňské CVVZ v Šum- 
perku jsou stále v systému. 
NENÍ TEDY NUTNÉ SE REGISTROVAT 
ZNOVU. 

Stačí se přihlásit do systému a zatrhnout 
kolonku Zúčastním se CVVZ 2013 a je to.

Pro přihlášení do systému použij:
uživatelské jméno (svůj e-mail, který máš 
v registraci uveden) a heslo (to si každý 
zvolil sám loni při registraci).

Noví účastníci CVVZ (tedy ti, kteří  nebyli 
minulý rok v Šumperku) se musí zaregis-
trovat = vyplnit registrační formulář... 

Propagaci třebíčské CVVZ jsme loni v Šumperku 
vzali poctivě.


