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zpravodaj CVVZ Třebíč 2013

Úvodní slovo
Kamarádky a kamarádi – budoucí účastníci
Záštity
třebíčské CVVZky,
když píšu tyhle řádky, je venku teplo, skoro až
Nad CVVZ 2013 v Třebíči přijali záštitu:
nechutné (a než se text dostal do zpravodaje,
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
prošli jsem si pro změnu obdobím dešťů). Ale
MVDr. Pavel Heřman, starosta města Třebíče
ne, nechci se zařadit mezi lidi, kteří si v zimě
stěžují, že je zima a v létě, že je teplo. Jen je
mi tak teplo, že s mi nechce nic dělat. A také
jsem si uvědomil, že jsem se na posledním
štábu bavili o vlivu počasí na venkovní
programy, které připravujeme... Počasí je totiž
jedna z mála věcí, kterou neovlivníme. Jinak
děláme vše proto, aby třetí třebíčská CVVZka
proběhla hladce a bez problémů.
Naše maximání nasazení ale samo o sobě
nestačí. CVVZka se totiž neobejde ještě bez
něčeho zcela nezbytného. A to jste vy.
Účastníci a lektoři.
Mám radost z toho, že na webu je v tuto chvíli na třebíčskou CVVZku přihlášena více než stovka ldí.
Jen tak dál...Tešíme se na vás!
Tatanka – Jan Burda, náčelník CVVZ 2013
Město Třebíč
Hostitelské město letošní CVVZ, Třebíč, píše
svou historii už od roku 1101, kdy byl na
místě
současného
zámku,
uprostřed
třebečského lesa, založen benediktinský
klášter. První zmínky o městě pak pocházejí z
13. století. V současné době zde žije 40 tisíc
obyvatel a město posazené do podhůří
Českomoravské vrchoviny má návštěvníkům
co nabídnout. Krom zde vyobrazených
památek nesmíme zapomenout na unikátně
zachované židovské město, zajímavý, nyní
oživovaný industriální prostor bývalé borovinské továrny a krásné přírodní okolí.
Dvě domiinanty Třebíče – městská věž s kostelem sv. Martina na
snímku z 30. let dvacátého století
a třebíčský zámek s bazilikou sv.
Prokopa, památkou UNESCO, během letošní zimy. Více o Třebíči
a její historii na www.trebic.cz.

Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat – musíme je taky někdy nechat běžet.
Jean Paul
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Pár poznámek ke škole
Školu, ve které se bude CVVZ konat, jsme představili již v minulém čísle zpravodaje, nyní pár informací,
jak pokračuje naše plánování využití prostoru. Na škole se chystáme vyhradit jeden blok budovy na spaní.
Programy zde budou končit v rozumnou dobu. Nadete zde ubytování v menších skupinkách ve třídách,
nejčastěji pro 20-30 lidí a když vás přijede trochu víc, zaplní se i chodbové prostory – ovšem zcela mimo
program, abyste ani tady nebyli rušeni.
Tradičně bude v Třebíči opravdu velká prostora vyhrazena deskovým hrám, plánujeme dva bufety – hlavní
poblíž obývací části a menší poblíž programů. Budeme se snažit soustředit informační prostory tak, aby
byly vždy po ruce (infocentrum, lektorna). Je připravena řada programů mimo prostory školy, kam zajistíme
dopravu – např. hvězdárna. Jakmile si se školou upřesníme úplně všechny prostory, které lze využít,
připravíme na web možnost hlásit se na ubytování.
Bohouš – Kamil Svoboda

Panoramatický pohled na Střední průmyslovou školu Třebíč. Budova vlevo bude sloužit na programy,
budova vpravo (modrá) bude převážně spacím prostorem. Obě části jsou spojeny krčkem. Foto použito
z webu školy www.spst.cz.
Z programové kuchyně
Mezi vůbec prvními programy, které nám byly nabídnuty, v drtivé míře
převažovaly rukodělky. Některé z nich jsou již na CVVZce stálicemi,
například klasické programy Kamila Augustýna (výroba litých svíček či
dřevěných šperků), jiní z lektorů si budou teprve odbývat svoji premiéru
(Lenka Václavková se svým zdobením hrnků technikou Maříž).
Po kratší odmlce se na list lektorů CVVZ vrací i Jiří Riki Řeháček, který
se uvolil lektorovat workshopy týkající se tvorby a vydávání malých
časopisů a to jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří již nějakou dobu svůj
časopis vydávají a chtějí se posunout dále.
Bez pozornosti by neměl zůstat ani prozatím jediný workshop zařazený
do programové řady Řízení organizace (byť tam možná přímo nespadá)
a tím je Umíme si spočítat sociální dávky pod vedením Radky Pešlové
z brněnské právní poradny a vyučující na Univerzitě Karlově.
Osobně mě zajímalo, ke kterému programu nejdříve přibude dvojče,
tedy který program se bude nejdříve dublovat od různých lektorů. Sázel
jsem na nějaký rukodělný, avšak došlo k u nás poměrně překvapivé
situaci. Jiří Zajíc totiž nabídl Duchovní výchovu v životě oddílu a Jiří
Heller Křesťanskou výchovu na táboře a v oddíle. Považuji za pozitivní,
že konrétně na toto téma můžeme nabídnout více pohledů.
Nabídka programů se bude dále rozšiřovat, tak aby si vybrali jak lidé
činní ve vedení organizací, kroužků či oddílů, tak i ti, kteří k tomu
směřují či ti, kteří se jedou na CVVZ do Třebíče pouze bavit.
Zajímavostí bude jistě nedělní prohlídka města, kterou povede sám
starosta Třebíče Pavel Heřman. Rozjednané jsou také již programy
zahraničních lektorů (je-li tedy pro vás Slovensko zahraničím...).
Harry – Aleš Gothard

Více informací
V minulém čísle zpravodaje Hra.na jste mohli najít
podrobný návod jak se na
CVVZ přihlásit a jak se
stát lektorem.
Zpravodaj stejně jako
další informace naleznete
na webu cvvz.cz.
CVVZ v Třebíči proběhne
od pátku do neděle 15. až
17. listopadu 2013. Akce
se sem vrátí potřetí, hostili
jsme ji také v letech 1996
a 2005. Moc se na vás
těšíme!
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