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  Milé přítelkyně,  
  
  jak si užíváte čtyřicátiny? Tedy ne své, ale ČSŽ -  organizace, která „stojí vždy na Vaší straně“! 
Mnohé jste si udělaly vzpomínkové akce ve svých základních organizacích, příležitostí k rekapitulaci byly 
i okresní a krajská konference.  
A jak slavíme „na kraji“? Jak jinak, než vymýšlením a realizováním činností pro pomoc i potěchu ženám, 
jejich rodinám, i celé společnosti. 
Na následujících stránkách Vám předkládáme informace o některých z nich. 
Příjemné počtení a krásné léto dle Vašich představ Vám za krajskou radu přeje 
                                                                                                                                         Margita Březnová
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Byly jste s námi? 
 
   Okresní konference okresů Brno – město a Brno – 
venkov, byla tentokrát opravdu netradiční. Ohlédnutí za 
prací minulou, seznámení se stávající činností i 
rokování nad budoucí podobou ČSŽ, proběhlo v rámci 
zájezdu do rakouského městečka Horn. 
Nabídku k účasti dostaly všechny ZO ve zmiňovaných 
okresech, a dobře udělaly ty, které jí využily. 
Náklady hradili z větší části rakouští partneři. 
Krásné počasí a  přátelskou atmosféru dokumentují i 
snímky na titulní straně. 
 
A jak to vidí…. 
 
   Jsme partnerkami v přeshraničním projektu 
„Genderglokal“, který probíhá od 1.února a skončí 
21.listopadu slavnostním závěrečným setkáním všech 
expertů a spolupracovníků v St.Pöltenu. (Kdo máte 
internet, podívejte se na naše webovské stránky 
www.volny.cz/jihomoravsky.csz/projekty.html, kde je 
průběžná zpráva o všech projektech). 

Projekt Genderglokal byl připravován dlouho a 
stejně dlouho byly jeho cíle pro nás, které jsme zvyklé 
na konkrétní úkoly, velice mlhavé. Na úvodním setkání 
6.března v St.Pöltenu vykrystalizoval ze všech 
předběžných jednání velice zajímavý projekt, který má 
3 části: 

1) Budování regionálních a mezinárodních sítí, 
2) Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti 

vzdělávání na úrovni regionálního rozvoje 
z gendrového hlediska,  

3) Interkulturní komunikace. 
Se zástupkyněmi sdružení Südwind, které převzalo 
koordinaci celého projektu, jsme sepsaly rámcovou 
dohodu o jednotlivých akcích, termínech a 
způsobech vyúčtování.  

A teď k tomu zájezdu: jednou z akcí bodu 2 projektu 
byla prohlídka výstavy „Žijeme ze země“, která 
proběhla v rámci tzv.Fair Wochen v dolnorakouském 
Hornu. Na problematiku, kterou výstava ukazovala, 
totiž Fair Trade čili férový obchod, jsme se připravily 
předem přednáškou v Klubu žen Brno-město.  Proto 
nás nepřekvapilo, že jsme návštěvu Hornu zahájily 
v malém obchůdku s nápisem Weltladen plném 
exotického zboží, kam nás zavedla naše průvodkyně 
po Hornu paní Susanne Loher. Co nás překvapilo, bylo 
povídání vedoucí obchůdku paní Silvie Kieslinger 
o tom, že propagace myšlenky férového obchodu 
pomohla zaměstnat 30 žen z Hornu a okolí! Tyto ženy 
nám nachystaly z propagovaných surovin občerstvení 
na nádvoří regionálního muzea – a řeknu vám, taková 
káva s označením Fair Trade – to je teda 
pochutnáníčko! (U nás najdete tyto výrobky v některých 
prodejnách zdravé výživy, tašky aj. pak v prodejnách 
s exotickým zbožím.) Závěrem příjemného setkání, 
kterému nevadila ani jazyková bariéra, bylo pozvání 
pro dvě ženy do Hornu, aby se v problematice Fair 
Trade lépe orientovaly – a pak možná 
„samozaměstnaly“ doma… 

Zájezd jsme si zpestřily zastávkou na poutním místě 
Maria Dreieichen nedaleko Hornu. Členky okresních rad 

  
se tady poradily o průběhu krajské konference, ostatní 
se zájmem přihlížely svatbě. 

A korunou zájezdu byl pobyt v termálních lázních 
v Laa, kde jsme spláchly celodenní únavu a v pohodě 
dorazily domů. Sledujte všechny informační kanály naší 
jihomoravské organizace – mohla být obsazena 
všechna místa v autobusu…    
                    Broňa Milinková 

 
 
 

               
 
   je o česko - rakouské  spolupráci žen v příhraničních 
oblastech. Setkání členek pracovního týmu z obou stran 
hranic se  uskutečnilo 23.května v Suchohrdlech u 
Znojma, ve spolupráci s členkami místní základní 
organizace ČSŽ a za podpory paní starostky Hany 
Matochové. 
 
   Náš podíl na projektu, aktivity uskutečněné, i ty, které 
teprve připravujeme, jsme měly možnost (i povinnost) 
představit  na setkání v  St.Pöltenu 13.června. 
 

        
                                                 Setkání v St.Pöltenu 13.6.2007 
 
    Zde jsme se také dozvěděly, že „náš“ projekt je 
nominován na ocenění EUREGIO Innovationspreis,. O 
tuto cenu se letos v rámci tří kategorií uchází 45 
projektů a na slavnostní vyhlášení vítězů jsme srdečně 
zvány do lázeňského městečka Baden 

 
 

 
Český svaz žen Brno v Casinu Baden 
 
Že špatně vidíte? Nebo že by odvedené členské 
příspěvky vaše zástupkyně prohrávaly v ruletě kasina? 
Nene, to se jen delegace jihomoravské organizace 
Českého svazu žen zúčastnila slavnostního předávání 
cen vítězným projektům za rok 2007 právě v překrásné 
secesní budově Casina v Badenu nedaleko Vídně. 
(Projekt „Genderglokal – gendrově citlivé vzdělávání 
pro trvalý rozvoj“, kde jsme aktivními partnerkami, byl 
oceněn mezi 29 projekty v kategorii Člověk a kultura 
jako nejkvalitnější.  
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V současnosti probíhají interview s ženami tří generací 
z obou stran hranice k jejich postavení na trhu práce a 
k volnému času. Výsledkem bude dvojjazyčné DVD. 
Projekt sice skončí v listopadu, ale už teď plánujeme 
s rakouskými partnerkami jeho pokračování. Zbývá 
maličkost – zajistit kofinancování z naší strany. 85% 
nákladů budeme žádat z peněz Evropské unie a těch 
15% bychom měly pokrýt „z vlastních zdrojů“. Mohou to 
být peníze z vlastní činnosti (to v ČSŽ nepřichází 
v úvahu, že), z peněz sponzorských, obecních, 
krajských… Víte o někom, kdo by nám pomohl tak 
dvěma miliónky? 
                                                                Broňa Milinková 
 

 
GENDERGLOKAL gewinnt bei EUREGIO Innovationspreis 2007 
 
 
„Neohlížej se a něco dělej“ 
 
   je oproti výše zmíněnému,  projektem ryze českým , 
nebo spíš česko – moravským, neboť jej od ledna 
tohoto roku realizujeme v kraji Plzeňském, Ústeckém a 
Jihomoravském. 
 Je plně financován z  Evropského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu České republiky. 
Jeho prostřednictvím můžeme naplňovat jeden z úkolů, 
které se ČSŽ ve svém programovém prohlášení zavázal 
řešit, tj. přispívat k vyrovnání šancí  mužů a žen 
v pracovním i osobním životě. 
 
Slovy inzerátu: 

Počítačové  kurzy a další služby pro ženy 
 

V rámci tohoto projektu nabízíme bezplatné služby 
zaměřené na následující problematiku: 

 
 Kariérové poradenství 
 Počítačové kurzy pro začátečnice i pokročilé 
 Podnikatelské semináře 
 Konzultační večery s odborníky 
 Poradenské služby, bezplatný přístup k 

internetu 

 
      

 Ženy, kterým jsou služby určeny: 
 matky s malými dětmi 
 matky samoživitelky 
 začínající podnikatelky 
 ženy ohrožené nezaměstnaností 
 ženy v předdůchodovém věku 
 ženy, vracející se na trh práce 

 
Kdy a kde se semináře konají: 
od 17.května 2007 v budově SOŠ Morava, Řehořova 5,    
Brno - Černovice 

 
Jak se můžete přihlásit: 
-    emailem:             csz.jmk.projekty@seznam.cz          
-    telefonicky:             548 535 016, 602 573 777 
                                       603 810 980, 776 810 989 
-    korespondenčně:         ČSŽ, Řehořova 5, 618 00 Brno 
 
A které aktivity jsme již zrealizovaly? 
 
   Po přípravné fázi, tj. vytvoření pracovního týmu, 
příprava a realizace Semináře pro lektory PC kurzů a 
pracovnice Informačních a poradenských center (InPc) 
v Plzni, Chomutově , Ústí nad Labem a Brně, realizace 
tiskových konferencí v příslušných krajích a zajišťování 
účastnic jednotlivých programů, jsme v květnu přivítaly  
v počitačové učebně  SOŠ Morava  první účastnice 
projektu na I.modulu PC školení, který je určen úplným 
začátečnicím, či těm, které mají jen minimální znalosti 
s počítačem. 
 

        
                                                             I.modul PC kurzů 17.května 2007 
 
O možnostech podnikání, základních právních normách, 
které je upravují, o různých podnikatelských 
příležitostech v oblasti obchodu a netradičních 
způsobech prodeje zboží a služeb, se ženy mohly 
dovědět na podnikatelském semináři 
Další služby a nabídky pro účastnice projektu byly 
představeny na konzultačním semináři. Hlavním 
tématem byla oblast sociálních kompetencí, jejichž 
úroveň si ženy mohly ověřit  za pomoci modelového 
programu. 
Od července mohou ženy navštívit Informační a 
poradenské centrum, zřízené v prostorách krajského 
střediska, kde mohou získat informace v oblasti 
kariérového poradenství , o sociální a právní 
problematice, či mohou bezplatně využít internet. 
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 Zaujala vás některá z nabízených aktivit? Nebo znáte 
nějakou ženu, které by účast v projektu byla ku 
prospěchu? Potom vám rády podáme bližší informace 
na shora uvedených kontaktech. 
 
 
 

Účastnice I.modulu PC kurzů spolu s lektorkou Broňou Milinkovou 
 
Jak to vidí lektorka 
 
   První ze dvou základních modulů PC kurzů projektu 
„Neohlížej se a něco dělej!“ proběhl o jednom 
květnovém víkendu. Na můj úvodní dotaz, kdo pracuje 
na počítači, se zvedla jen jedna ruka. Na další dotaz, 
kdo má počítač doma, se zvedly ruce všechny. A bylo 
to jasné: domácí počítač mají obsazen všichni zbylí 
členové rodiny a na mámu nezbývá čas. A ona sama 
nabývá dojmu, že to pro ni není, že co by na něm 
dělala… 
A tak místo obvyklého „krocení myši a klávesnice“, 
které jsou hlavní náplní těchto nejzákladnějších kurzů, 
jsme se bavily o tom, jak přečíst inzerát z reklamního 
letáku na prodej počítačů, jak si koupit počítač levněji 
tím, že ušetříme na softwaru (ne prosím ilegální 
instalací, ale užitím free- a podobných –warů), jak 
může počítač sloužit nejen jako kancelářská technika, 
jak si na počítači zpracovat fotky z digitálního foťáku… 
A zbylo dost času i na vlastní práci. 
Další základní modul proběhne v srpnu a na něj naváže 
modul II – Word a Excel v rozsahu 30 hodin, který je 
určen ale jen pro absolventky výše zmíněných 
základních modulů. 
                                          Broňa Milinková 
 
 

 
Představení projektu na tiskové konferenci 

„Čtyřicítka na krku“… 
 
   je důvodem k bilancování nejen pro člověka. 
I naše ženská organizace má narozeniny. A důvod ke 
vzpomínkám, oslavám i úvahám nad věcmi příštími 
v základních organizacích, na okresních konferencích i 
na konferenci krajské. 
   První okresní konference rámci kraje se uskutečnila 
na Blanensku – již tradičně v místě obvyklých 
celookresních akcí, v hale Celestika v Ráječku. 
Ženy se podělily o zkušenosti z činnosti svých ZO, která 
je tradičně velmi pestrá. Např. ve Spešově uskutečnily 
kurzy vizážistiky, velikonoční a vánoční dílničku, 
pohádkový les apod., v ZO Brumov akce pro děti na 
kterých nechyběli koně a „střílečka“, v Lipovci udržují 
lidové tradice, připravují akce pro ženy i pro děti, dětem 
se věnují i v ZO Černovice, připravují pro ně 
např.maškarní ples, ženám zajišťují přednášky 
odborníků na zdravotní témata (např. přednáška 
zaměřená na prevenci rakoviny prsu doplněná 
nácvikem samovyšetření prsu na maketě poprsí 
s vloženými cizorodými útvary..), módní přehlídky a 
další. 
Součástí konference byla diskuse, ve které ženy mimo 
jiné vyjádřily své názory na to, jak vnímají realitu 
rovnosti mužů a žen a co by dle jejich názoru vedlo 
k lepší situaci. Na konec diskuse měly možnost vyjádřit 
své názory prostřednictvím dotazníků vypracovaných již 
dříve ústředím.                                
 Na své pocity z prestižního ocenění      
Sestra roku za celoživotní práci  
v ošetřovatelských službách                  
byla dotazována M.Kejíková,  
dlouholetá členka ORŽ. 
   Po ukončení oficiální části 
konference se ženy seznámily s  
rukodělnými technikami – tentokrát 
s pletením košíků, krabiček a 
různých ozdob ze starých novin, 
tvorbou papírových přáníček  
a největším hitem byla batika pomocí Sava . Uvedený 
program byl ženám inspirací pro náplň jejich činnosti 
v ZO. 
 
   Konference okresů Brno – město a Brno – venkov 
Proběhla , jak víte z první části Zpravodaje, v rámci 
zájezdu do Hornu. 
Vzhledem k tomu, že v Brně – městě pracují jen 2 ZO, 
jsou některé z akcí pořádaných krajským střediskem 
společné pro Brno – venkov i Brno – město. 
Oba okresy se podílely na zabezpečení projektových 
aktivit pořádaných v rámci kraje,jako byl projekt Ženy a 
informace z internetu, Podpora nezaměstnaných žen 
směřující ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti, dílčí 
aktivity vyplývající z projektu Equal, MOPPS, Neohlížej 
se a něco dělej, přeshraničních projektů s Rakouskem a 
dalších podílejí se také na přípravě jednodenních 
okresních akcí pro ženy. 
V Brně se odehrává hlavně klubová činnost – tj. 
organizace přednášek, využívání nabídek ostatních 
NNO a návštěva jejich projektových programů, ZO Brno 
– venkov pak vyvíjejí činnost vyplývající z místních 
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potřeb – udržování lidových tradic, osvětová a 
přednášková činnost, akce pro děti a staší spoluobčany 
apod. 
 
   Účast v projektech je charakteristická i pro organizace 
znojemského okresu, zvláště pro ZO v Suchohrdlech u 
Znojma. I ve  znojemské oblasti se ženy věnují 
udržování lidových tradic, pořádají bály, hody, připravují 
akce pro děti, vítají do života nové občánky, chodí 
navštěvovat seniory. Svoji činnost zhodnotily na 
okresní konferenci konané v Suchohrdlech 
23.května. 
 
Bohatou činnost představil i okres Břeclav, který svoji 
konferenci uspořádal v Klentnici 22.května. 
Břeclavská organizace je sice početně menší, ale práce 
za ní stojí úctyhodná, o čemž svědčí i článek, který 
členky ORŽ zaslaly do redakcí různých novin, a který 
nakonec vyšel v okresním tisku. 
 
 
 Víte o tom, že na Břeclavsku stále pracuje Český svaz 
žen? 
 
    V okrese Břeclav pracuje 6 základních organizací Českého 
svazu žen – v Břeclavi, Velkých Pavlovicích, Bulharech, 
Pasohlávkách, Klentnici a Cvrčovicích. Některé organizace 
nepřestaly pracovat ani po roce 1989, jiné obnovily činnost 
v průběhu devadesátých let, od roku 2001 pracuje Okresní 
rada žen. 
 
   V uvedených obcích si ženy svou aktivitou při zajištování 
tradičních kulturních akcí a akcí pro děti, vysloužily ocenění 
obecních zastupitelstev i starostů obcí, získaly finanční 
dotace a mohou své aktivity dále rozvíjet. A nápaditost žen je 
skutečně velká. Například v Bulharech zajišťují ženy nejen 
tradiční Mikulášské besídky pro děti, country bály, kurzy 
pečení a zdobení perníčků, kosmetiky, zdravotní přednášky, 
cesty „Pohádkovým lesem“ pro děti, besedy u cimbálu, ale 
úspěšně spolupracují s ženami z příhraničních obcí 
Rakouska. 
Ženy z Klentnice aktivně spolupracují s Ústavem sociální 
péče, organizují masopustní oslavy, „Babské hody“, pálení 
čarodějnic, společné posezení u cimbálu, v červnu pro děti 
sportovní odpoledne s bohatým kulturním programem. 
Organizace obdobných akcí leží i na členkách ČSŽ 
v Pasohlávkách. Bez jejich aktivity by tyto tradiční akce jako 
hody, masopustní oslavy, oslavy osvobození obce, Dne dětí, 
byly obtížně zvladatelné. Dobrou spolupráci oceňují i jiné 
společenské organizace které se často na akcích podílí, pokud 
hlavní zodpovědnost převezmou ženy. 
Ve Velkých   Pavlovicích si ženy založily Dámský klub. 
Základem činnosti jsou akce, které ženy organizují samy pro 
sebe. A nejsou to jen akce typu Kurzy kosmetiky, studené 
kuchyně, vaření kávy a čaje, zdobení a košty vánočního 
cukroví, aranžování vánočních a velikonočních suchých 
vazeb, ale i akce kulturní, sportovní a vzdělávací. Pro 
zvýšení kvalifikace žen , především nezaměstnaných a na 
mateřské dovolené, realizovaly ve spolupráci s Obecním 
úřadem kurz práce s počítačem, kterého se zúčastnilo 10 žen. 
Aby byly pro všechny akce v dobré kondici, jezdí spolu po 

nové cyklostezce, pravidelně v pondělí spolu cvičí, organizují 
pohárový turnaj žen v kopané ( už 4.ročník ). Ochotně 
spolupracují při organizování všech akcí pro děti. 
 
   Jistě i v jiných obcích jsou ženy aktivní ve veřejném životě. 
Pokud by se chtěly inspirovat či podělit o své zkušenosti, 
rády bychom jejich nabídku přijaly. Členky ORŽ rády mezi 
vás přijedou, nebo je možné zkontaktovat paní Ivanu 
Vojtěškovou, V sadech 38, Velké Pavlovice, 691 06. 
 
   Okresní rada žen v Břeclavi by touto cestou chtěla 
poděkovat všem ženám za jejich aktivitu a obětavost při 
organizaci akcí pro děti a své spoluobčany a popřát jim 
k nadcházejícímu svátku především zdraví, optimismus, 
dobré nápady a elán do další práce. 
 
 

 
      Krajská konference  
 

   se uskutečnila v Brně, 
v SOŠ Morava, 

31.května 2007. 
 Potvrdila závěry 

 okresních konferencí a 
zde vám předkládáme 

její stanovisko:  
 
 
 
 
 
 

 
Krajská konference: 
bere na vědomí: 

- zprávu o činnosti krajské organizace tak, jak byla 
předána v písemné podobě a doplněna  o živé 
vystoupení krajské tajemnice, 

- zprávu o hospodaření, 
schvaluje: 

- zaměření činnosti krajské organizace v období 
2007-2012, 

- návrhy na kandidátky do ÚRŽ a ÚRK, 
- návrhy změny stanov vzešlé z diskusí na okresních 

konferencích, 
- návrh změny stanov v čl.6, odst.h) Části IV, 
- složení krajské rady, předsedkyni, 

místopředsedkyni a tajemnici KRŽ a doporučuje, 
aby na jednání KRŽ byly zvány zástupkyně ZO 
z okresu Vyškov,  
kde nepracuje ORŽ, 

ukládá: 
- předsedkyni a tajemnici krajské rady: 

prostudovat stávající stanovy ČSŽ a navrhované 
změny poslat včas přípravné komisi sjezdu 

- krajské radě ve spolupráci s okresní radou 
Břeclav: 
zaktivizovat činnost základních organizací na 
území hodonínského okresu v oblastech 
sousedících s břeclavským okresem  



Zpravodaj 6/2007 –  6 -  
Český den proti rakovině 
    
   je jen nový název vám dobře známého Květinového 
dne, tedy sbírky, která je od samého počátku aktivně 
podporována členkami ČSŽ. Nejinak je tomu v Brně, 
kde ve spolupráci s žáky a žákyněmi SOŠ Morava již 
několik let pomáháme přispět na konto pro boj 
s rakovinou. 
Víte, že první Květinový den proběhl 14. května 1997?  
Tehdy bylo vybráno 350.000,- Kč. Od té doby se tato 
sbírka stala jednou z nejznámějších, a v loňském roce 
bylo vybráno téměř 12 milionů Kč.  
Chcete-li znát přesná čísla a způsob rozdělení 
získaných prostředků, nahlédněte na 
www.denprotirakovine.cz. 
I tento rok tedy 16.května, vyšlo ze školní budovy 15 
studentských družstev, aby naplnilo 15 kasiček – tedy 
prodalo 1500 žlutých květů. Na konto ligy proti rakovině 
jsme tak mohly odevzdat 34 051,50 Kč. 
 
 
 
Služby krajského střediska 
 
   Vám jsou k dispozici i v průběhu prázdnin. 
 
Úřední den po dobu prázdnin: 
Středa 7,30 – 13, 00 
Další termíny po předchozí domluvě. 
 
Nabízíme: 

- služby Informačního a poradenského centra 
v rámci projektu „Neohlížej se a něco dělej!“ 

- publikace z edice Na pomoc ženám 
- kuchařky III. a zbytky II.dílu 

 
…a jeden nezvyklý recept navíc: 
 
Smažený sýr bez smažení 
Ingredience: 
150 g tvrdého sýra, 200g šunky, 6 celých vajec, tuk a 
strouhanka na vymazání 6 čajových šálků. 
Postup: 
Sýr nastrouháme a šunku nasekáme na jemné kousky. 
Šálky řádně vymastíme,  vysypeme strouhankou a 
jdeme plnit… 
Začínáme vrstvou strouhaného sýra, následuje 
nasekaná šunka, na šunku rozklepneme 1 vajíčko. 
Na vajíčko opět navrstvíme šunku a na ni vrstvu 
strouhaného sýra. 
Naplněné šálky vložíme do vyššího plech nebo pekáčku 
a zalijeme vroucí vodou asi do ½ šálků. 
Celé vložíme do rozpálené trouby a pečeme při teplotě 
cca 230°C asi 20 minut – do zlatohnědé barvy. 
Dobrou chuť! 

 
 

 
 

 
 
    

 

Záběry z okresní konference Beno – venkov a Brno – město 
 
 
 

 
 

Závěrem.. 
 
jedno zamyšlení – zdroj:  internetová komunikace 
 
 
Jsi si vědoma toho, že když zítra 
zemřeme, společnost, pro  kterou 
pracujeme, nás může lehce nahradit ze dne 
na den? 
 
Ale rodina, kterou tu zanecháme, pocítí 
ztrátu po zbytek života. 
 
A když se to tak vezme, stále víc se 
zabýváme svojí prací místo toho, abychom 
se věnovali svojí rodině... a to je 
hloupé, nemyslíš? 
 
Takže co je za tímto příběhem? 
 
Víš, co znamená slovo RODINA (FAMILY)? 
 
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) 
(L)OVE (Y)OU 
 
Rodina = Táto a Mámo, miluju Vás. 
 
Tak tedy hodně lásky a krásné léto vám všem…. 

Margita Březnová 


