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zpravodaj CVVZ Třebíč 2013

Úvodní slovo
Kamarádky a kamarádi – za pár dní je to tady…
Dárek za náramek
Jídlo je objednáno, programy přihlášeny…
Dva roky od naší kandidatury utekly jako voda
Na každého, kdo do Třebíče přijede s upleteným
a za chvilku vás přivítáme v Třebíči. Pečlivě
náramkem CVVZ na ruce čeká překvapení –
a trpělivě jsme skládali kostku ke kostce. Pečlivě
upomínkový předmět třebíča trpělivě jsme dělali všechno proto, aby třetí
ské CVVZ zdarma.
CVVZka v Třebíči byla taková, jaká bude.
Kolik se sejde náramků?
V těchto dnech už můžeme jen dolaďovat
Návod na výrobu najdete na
poslední detaily a těšit se. A to taky pilně děláme.
webu http://www.cvvz.cz/clanek/naramek.
Za pár dní už to nebude jen kostka ke kostce, ale
clanek/naramek.
taky člověk k člověku. Přijede vás takřka 600.
Stojí to za to!
Moc si vážíme důvěry, kterou jste v nás svou
přihláškou vložili, a věřím, že ji nezklameme.
Tým 120 organizátorů vám připravil víkend plný
zajímavých programů, dobré nálady a snad
i skvělé atmosféry.
Rozhodně se všichni budeme snažit vykouzlit
vám alespoň malý úsměv na tváři.
V tomhle posledním „předcvvzetkovém“ čísle našeho zpravodaje (to další najdete ve své obálce
u prezence) shrnujeme důležité informace – ať na nic nezapomenete :)
Tak příjemné počtení a pomalu běžte balit.
Za pár dní se uvidíme...
Tatanka
Jak se k nám nejlépe dostat
Informace naleznete také na http://www.cvvz.cz/doprava-a-mapy.
Vlakem
Nezapomeňte, že na CVVZ se vlakem dostanete levněji se slevou ČD Vlak+.
Do Třebíče a zpět se tak dostanete odkudkoliv z České republiky za polovinu jízdného. Při cestě do
Třebíče nárok na slevu prokazovat nijak nemusíte, stačí, když o slevu na pokladně požádáte. Při cestě
zpět však musíte při kontrole jízdních dokladů předložit jízdenku VLAK+ CVVZ označenou razítkem,
které získáte na CVVZ v infocentru.
Z nádraží
Z vlakového nádraží se v pátek, od hlavních rychlíků, dostanete do školy pohodlně speciální
označenou linkou MHD, která bude přistavena přímo na nádraží. V případě potřeby bude linka zajíždět
i na autobusové nádraží.
Ničeho se nebojte, na vlakovém i autobusovém nádraží budou čekat stewardi, kteří vám pomohou…
Autem
Škola, kde se CVVZ koná je na adrese Manželů Curieových 734/1, Třebíč.
GPS souřadnice jsou: 49.225301,15.891436 Na webu najdete mapku vhodného parkování.
Pokud přijedete autem, nezapomeňte si vytisknout parkovací kartu (kterou dáte po příjezdu za okno
vašeho auta). Máme od městské policie slíbenou toleranci – ale pouze k označeným autům.
Spolujízda
Pokud pojedete autem a máte volná místa, nabídněte je na www.jizdomat.cz.
CVVZka má na tomto serveru vytvořenou vlastní rubriku,
kterou najdete zde: http://www.jizdomat.cz/cvvz-2013.
Je docela příjemný se aspoň chvíli cítit šťastnej...
Jáchym Topol

strana 1/2

– zpravodaj CVVZ Třebíč 2013

číslo 05 | listopad

Dětský koutek
Máte doma děti ve věku do 10ti let a nemáte
na dobu CVVZ hlídání?
Žádný problém! Vezměte je na CVVZ s sebou!
PRO DĚTI DO 10TI LET BUDE NA CVVZ
V PROVOZU DĚTSKÝ KOUTEK.
O děti se budou starat zkušené pracovnice
Třebíčského mateřského centra.
Podmínky:
Do dětského koutku je možné umístit dítě do
10ti let. Dítě za účast na CVVZ nic neplatí –
nicméně nebude mít zajištěno stravování
(předpokládáme, že s dítětem podělí rodiče,
nebo mu jídlo přivezou). Dítě je nutné nahlásit
(jméno, datum narození, ID rodičů) na mailovou adresu oplatekv@atlas.cz.
Koutek bude otevřen:
v pátek od 17:00 do 21:00
v sobotu od 9:00 do 21:00
v neděli od 9:00 do 12:00
Nachystejte si do ruky
Při příchodu na akci budete potřebovat pár
věcí. Pokud si je nachystáte předem,
usnadníte nám práci a ostatním čekání
u prezence. A to by bylo moc fajn.
A co tedy budete potřebovat:
– příjmení, pokud možno své :)
– 50,- Kč pokud jste si objednali na neděli
balíček na cestu
– 30,- Kč pokud si zapomenete pantofle –
za tenhle drobný peníz si je budete moci
u vchodu koupit.

Kostka ke kostce, obálka k obálce... Jsme připraveni!

Vizitky
Nemáte vlastní vizitky? Na CVVZce se jistě potkáte
s celou řadou nových lidí. Byla by škoda nezanechat
vlastní komunikační stopu.
Máme pro vás řešení. Na webu si můžete vlastní vizitky
vytisknout. Jsou pro vás připravené – stačí si vytisknout
libovolné množství, nastříhat a je to…
Vytiskněte si
U prezence dostane každý z vás obálku s důležitými
dokumenty. Nicméně si předem můžete na webu
vytisknout:
- vaše přihlášené programy
- vizitky
- parkovací kartu pro ty co přijedou autem
- mapku školy
- mapku parkování
- a další věci, které vám přijdou důležité

NA KONCI
TÝDNE
AHOJ
V TŘEBÍČI !!!
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