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                                                                                                       prosinec 2010 
                                                                                                                                                                         
 
Milé přítelkyně, 
 
předkládám vám zimní zpravodaj, který vás mimo jiné provede nejvýznamnějšími událostmi druhé poloviny roku 
naší krajské  organizace. A byl to čas opravdu náročný, neboť jsme v něm byly dvakrát hostitelkami. Nejdříve 
v Brně, kde jsme přivítaly projektové partnery ze Švédska, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Turecka a 
potom v Praze, kam jsme na jeden den přenesly kus Moravy prostřednictvím našich zpěvů, tanců a pohostinnosti.  
Plno vánoční pohody, radosti, užívání si všeho dobrého, co patří k vánočním svátkům,  
a ten nejlepší nový rok vám za všechny přeje 
                                                                                                                                                       Margita Březnová 
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Jižní Morava v Praze 
 
Když se před lety zrodila tradice prezentace krajských 
organizací ČSŽ na jednání Ústředního shromáždění, 
byla jsem klidná. Vždyť nás to čeká někdy v roce 2009 
– 2010. Loni, při prezentaci krajů Královéhradeckého 
a Pardubického mě klid opustil. Vždyť příště už je to 
na nás. A předchozí prezentované kraje nasadily laťku 
opravdu vysoko. Jak v připravených dobrotách, tak 
ukázkami ze své činnosti. Naštěstí taková akce není 
„one woman show“, ale společná akce všech 
aktivních žen z okresních  a  základních organizací 
kraje. 
Hlavní myšlenkou při přípravě byla jednota. Jednota 
stylu ve výzdobě, i v kultuře. A také motto, že k jižní 
Moravě patří  pěkná děvčata, zpěv a víno a také 
moravské dobroty. 
Hezká děvčata, to jsme přece všechny, to jsme měly 
bez práce, zpěv…? I když se u nás najde nejeden 
krásný hlas znalý moravských lidových písní (můj 
k nim žel nepatří), obrátily jsme se na základní 
organizaci v Bulharech, jejíž členky zpívají 
v národopisném souboru Hrozének a krom 
moravských písní mohou ukázat i bohatě zdobené 
moravské kroje. A také si mohou vzít ku pomoci své 
„hrozénkovské děti“, které zpívají, hrají  i tancují. 
 
 

 
 
 
A byly to nejspíš právě ty děti, které si tak získaly ženy 
v publiku. Když jsem  sledovala představení a 
současně potěšené, někdy až dojaté tváře 
přihlížejících žen….Přiznám se, že jsem z toho byla 
docela naměkko. 
A jak jsme představily naši svazovou činnost? 
Nechaly jsme za sebe hovořit fotografie z různých 
akcí, dokumentující několik posledních let, promítané 
na plátno po celou dobu představení.  
Další zážitek z Moravy byl kulinářský. Zabijačkové 
dobroty, ze kterých snad nejvíc zaujaly škvarky, 
obložené mísy, jednohubky, několik druhů koláčků (ani 
byste nevěřily, kolik různých chutí tvarohových 
koláčků se najde v jednom kraji), ovocné mísy a další 
sladké i slané dobroty. A samozřejmě moravské víno 
– o bohatosti tabule vypovídají obrázky na přední 
stránce. K dokreslení činnosti kraje pak sloužily stánky 

s rukodělnými výrobky z šústí, s keramikou, bižuterií, 
vánočními ozdobami a dekoracemi… 
 
 

 
 
 
A pak už jen rozdat dárečky – pletené košíčky 
z pedigu s vánočními perníčky, které připravili žáci 
Střední odborné školy Morava, propisovací tužky 
s logem školy, letáčky a skládačky přibližující 
jihomoravský kraj, propagační vzorky z firmy Rico 
Veverská Bítýška, kterou jsme pro tuto akci oslovily. 
   Jak jsem již předeslala, byla to akce, která 
se uskutečnila díky obrovské podpoře Vás, členek 
a sympatizantek ČSŽ, ať už při přípravě v základních 
organizacích, výrobě občerstvení, zajišťování 
propagačních materiálů, vína, sponzorů, tak při 
realizaci akce na místě samém. 
Díky vám všem i sponzorům – nelze vás všechny 
vyjmenovat, ta hrůza, že bych na někoho zapomněla! 
Díky za výbornou prezentaci, díky za to, že jsme tu 
vysokou laťku překonaly také. Díky za ten pocit hrdosti 
a sounáležitosti, který jste mně umožnily 6.listopadu 
2010 v Praze prožít. 
                                                         Margita Březnová 
 
 

 
                  Část realizačního týmu připravujícího raut 



Strana 3 - Zpravodaj 12/2010                                                                                                                                                                  
  

Grundtvig,  Brno – září 2010 
 
Tak máme akci za sebou  
– my, tentokrát jako organizátorky a hostitelky. 
A v mnoha dalších funkcích – zajišťování cateringu, 
ubytování, stravování, taxikaření, management, 
moderování, volnočasové aktivity, .. 
Příprava akce stála mnoho času a úsilí – sladit 
všechny požadavky, promítat průběžně změny v počtu 
účastnic, příjezdech, noclezích, termínech akcí 
do plánu, vybrat a přeložit do angličtiny menu 
do restaurací – no mohly bychom s Margit vyprávět. 
Ale určitě se bude po čase vzpomínat spíš na ty lepší 
chvíle setkání – a nebylo jich málo. 
 
Tak pěkně podle časového sledu: 
Čtvrtek – příjezd účastnic. Geli Brechelmacher 
(Rakousko) a Maryška Goldstein (koordinátorka polské 
delegace) oznamují, že přijedou z Vídně vlakem místo 
vlastním autem, a to až večer. Telefon do hotelu 
Slovan – ano, budou s tím počítat, ubytují je večer 
po příjezdu. Kolegyně do hotelu dovézt. Zkontrolovat 
ostatní účastníky – ztratila se turecká delegace, která 
zvolila k ubytování jiný brněnský hotel, ale tam hlášeni 
nejsou. 
Ve škole zatím probíhá proměna jedné třídy 
na jednací sál a létají pokyny ředitelky školy 
k organizaci pátečního vyučování a besedy 
se studentkami. Margit má vymyšlený systém 
objednávek jídel v restauracích na páteční večer a 
sobotní poledne, abychom neztrácely čas obsluhou 
30členné skupiny. 
 
Pátek – u vchodu jsou účastníci odchytáváni Vlastou 
Konečnou k prezenci a dalším organizačním 
záležitostem.  
9,00, začátek akce, Turci nezvěstní, Margit na infarkt 
– chybí 7 lidí, kteří jsou nahlášení na mimopracovní 
aktivity… 
A pak už se program rozjíždí naplno – představovací 
kolečko, uvítání ředitelkou školy Mgr.Vérostovou, 
přidávají se profesorky němčiny a angličtiny. Našla se 
turecká delegace – jsou jen ubytovaní v jiném hotelu, 
než původně hlásili; našel se i turecky mluvící student, 
který se jim věnuje. Účastníci si prohlížejí školu.  
A k ruce mají účastníci celý den vzorný catering, 
drobné pečivo dodaly šikovné ruce Margit, Vlasty a 
Ivany Vojtěškové. 
 

 
 
 

Po besedě se studentkami o problémech mladých žen, 
o jejich obavách (ne)možnosti zaměstnání, o životě 
ve škole (jedna je už maminka, která si dodělává 
maturitu po přerušení studia; chválí vedení školy 
za individuální studijní podmínky). Všechny studentky 
se shodují v tom, že studium na soukromé škole je 
klidnější než na škole státní. 
 
 

 
 
 
První pracovní blok – jednotlivé delegace se rozdělují 
a připravují zprávu o průběhu provedených interviews. 
Přestávka k ubytování slovenské delegace, která 
dorazila až ráno přímo na jednání, vyzvednout lístky 
na sobotní divadelní představení, spočítat strávníky 
na večerní akci v Bořeticích, nahlásit počet lidí 
na sobotní návštěvu Moravského krasu. To všecko 
jsme si naservírovaly s Margit místo oběda. Ona navíc 
stíhá luštit jména z prezenčky a chystat certifikáty 
o účasti. 
Druhý pracovní blok – beseda s našimi ženami. 
Z fotek je vidět, že besedující na obou stranách 
poslouchaly soustředěně. Za bezchybný průběh 
děkujeme tlumočnici – angličtinářce Mgr. Báře 
Hrdinové.  A pak se jednotlivé delegace zamýšlejí 
v pracovním bloku nad názvem knihy, jejím mottem a 
dalšími úkoly projektu. 
 
 

 
 
 
Večer s asi hodinovým zpožděním oproti plánu 
projíždíme romantickým, skoro letním večerem 
s úplňkem nad hlavou jihomoravskou krajinou. 
Výborná večeře, typický klenutý sklep, netypické 
informace o víně a vinařích.  
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Mimochodem – víte, kdo jsou to autentisté a o co 
usilují? Ne? Přečtěte si toto: 
 http://brno.idnes.cz/na-vino-v-brne-nikdy-a-nikam-
rika-bogdan-trojak-vinar-a-basnik-pli-/brno-
zpravy.asp?c=A090731_1232973_brno_dmk . 
 
 

  
 
 
Odjezd do Brna v 23,00 a smlouvání: nemohli bychom 
zítra vstávat později? Nemohli. Prohlídka je objednána 
dávno předem, byl poslední volný termín na 9,40. 
 
Sobota. 8,00, vzorně se scházíme před hotelem 
Slovan a nastupujeme do obrovského autobusu.  
Horkotěžko se proplétá městem, aby nabral druhou 
část výpravy – tureckou delegaci před Grandem. 
Počasí je nádherné, osádka autobusu obdivuje úplně 
jinou krajinu než včera. Skalní mlýn – zbyl čas 
na hromadné foto; silniční  vláček, uzavřené údolí 
před vstupem do jeskyní - nějaký vzruch, policejní 
vůz, hasičský, máme menší zpoždění s nástupem. 
Punkevní jeskyně bere dech (některým díky mnoha 
schodům doslova), překvapení – zpáteční cesta 
ve člunech, průvodci nevidí blikající fotoaparáty, 
na dně Macochy se dokonce průvodkyně nabídne jako 
fotografka, aby nikdo na fotce nechyběl. Lanovkou 
vzhůru k hornímu můstku, nadechnout zhluboka 
čistého vzduchu. Jsme přítomni šetření policie – 
zrovna ráno jeden nešťastník skončil život na dně 
Macochy z nešťastné lásky, ach jo. Divná romantika.  
 

 
 
 
Oběd U hraběnky se poněkud protahuje, aspoň 
sedíme a můžeme debatovat. 

Návrat do Brna s pohledem na pohádkový zámek 
Rájec-Jestřebí – však sem přijeďte na dovolenou, 
Jižní Morava stojí celá zato! 
 
Závěrečná schůzka koordinátorek za vydatné pomoci 
Jany Chržové, co a jak dál v projektu, pozvání 
slovenských kolegyň na další setkání v březnu 2011. 
Prý do zahraničí, chachá! Konverzace nevázla ani 
s Polkami, užily jsme si slovanských jazyků. 
Korunou setkání byla návštěva představení „Bídníků- 
Les Miserables“ na hudební scéně Městského divadla. 
Schválně jsme volily k ubytování hotel Slovan, aby to 
neměly načesané dámy daleko. No, bylo to trochu 
jinak. Jednak jich zbylo na závěr jen pár, jednak jak už 
bylo řečeno, početná turecká delegace bydlela jinde. 
Ale ti, co do divadla šli, byli nadšení vším – 
prostředím, scénou, výkony. A vracím se ke slovanské 
skupině – Polky byly rády, že hodně z textu rozuměly. 
Na rozdíl od pobytu ve Švédsku nám po celé tři dny 
(když v to počítám i čtvrteční den příjezdu a volný 
program účastníků, ke kterému dostali od nás už 
v Norrköpingu spoustu informací o Brně) přálo 
nádherné podzimní počasí. První kapky deště padaly 
až v sobotu večer. 
 
Jmenovité poděkování všem organizátorkám a 
účastnicím brněnského 4.setkání v rámci projektu, 
které je všemi delegacemi hodnoceno velmi, velmi 
vysoko: 
Margita Březnová, Vlasta Konečná, Jana Chržová (tu 
čeká ještě pár překladů závěrečných zpráv 
a tzv.abstraktu – resumé rozhovorů v knize), ředitelka 
školy Dana Vérostová a profesorky  Bára Hrdinová 
(domluvila si další kontakt s tureckým učitelem 
angličtiny Aykutem Erarslanem, který nemohl 
vynachválit její znalosti), Eva Bald, jejíž němčinu 
obdivovali i rodilí mluvčí, další profesorka Zuzana 
Kandráčová, která pomáhala při pátečním pracovním 
bloku, studentky na besedě, turecky mluvící student, 
naše členky Ivana Vojtíšková, Milena Trávníčková, 
Jana Smutná (za aktivní účast na besedě), Heda 
Růžičková (za doprovod v Moravském krasu) a Jana 
Krajplová za doprovod do divadla apod.  
Bez vás všech by to nebylo možno zvládnout! 
                                                                        Bronislava Milinková 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
„Den radostí pro ženu“ 
 
 – pod tímto názvem se konal v sokolovně v Lipovci 
v pátek 22.10.2010 již tradiční „Den“ věnovaný 
ženám. Akci pořádal Český svaz žen Lipovec nejen 
pro své členky, ale pro všechny ženy z obce a 
širokého okolí. 
Módním přehlídkám tří salónů předcházelo úchvatné 
vystoupení uměleckého žongléra se světelnými tyčemi 
pana Bílka z Lipovce. 
Módní přehlídka paní Denisy Richterové z Lipovce 
okouzlila ženy  ručně malovanými modely a  
netradičními kabelkami. Následovala velmi pěkná 
přehlídka přírodních barev a přírodních materiálů 
vycházkových a  společenských modelů paní Tiokové 
ze Křtin. 
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Obě tyto módní přehlídky  prezentovaly s velkým 
úspěchem modelky z Lipovce všech věkových 
kategorií. 
Velkolepou módní přehlídkou překvapila i Iva 
Kolmačková z Ostrova ve spolupráci s paní 
Polákovou z obchůdku „Sluníčko“ z Blanska. Přehlídka 
byla doplněna okouzlujícím vystoupením břišní 
tanečnice a baletem. 
Přítomné ženy také zaujala  přehlídka klobouků, 
kšiltovek,  baretů a různých čepic paní Geršlové 
z Habrůvky. 
Předváděné modely si bylo možno objednat nebo 
zakoupit přímo po přehlídce. 
 

 
 
Nechyběly bezplatné služby pro ženy jako je malování 
a zdobení nehtů, kosmetická poradna a líčení, výklad 
karet atd. Ženy si mohly také koupit nebo jen potěšit 
oko nepřeberným množstvím vystavovaných šperků a 
bižutérie. 
 

 
 
Díky vstřícnosti sponzorů BeF Home, s.r.o. 
Kotvrdovice, z Lipovce - OS Vápeníček, STEMDu, 
ZŠ, Hasičů, Skautů, TJ Sokola, Betasu, Pedopu, 
Sitotisku Bartoň, Plastová okna Hebert, zahradnictví 
Zrník a Kolmačka, OZ Sládka, Pohostinství a 
ostatních lipoveckých i  přespolních podnikatelů např. 
Nivy Otinoves, Kurimai Blansko, Money Bank,  pana 
Bechra – malované kameny a v  neposlední řadě i 
členek českého svazu žen z Lipovce mohla být 
uskutečněna bohatá tombola. Celkem bylo připraveno 
150 výher. 
Příjemná atmosféra byla dokreslena hudebním 
vystoupením slečny Moniky Ondrouškové z Lažánek, 
která dokázala rozezpívat i roztančit přeplněný sál.  
Tak se umí bavit ženy v Lipovci.  
 
                                   Za ČSŽ v Lipovci – Kuchařová Jaroslava 
 

Představuje se Vám….. 
 
Kouzlo naší ženské organizace spočívá v činnosti žen 
v místě svého bydliště. V činnosti, která je mnohdy 
velmi bohatá a slouží ku prospěchu a radosti nejen 
jejím členkám, ale celé obecní komunitě. To si mnohde 
uvědomují i představitelé obce a na  „svoji“ základní 
organizaci ČSŽ myslí v  obecním rozpočtu. 
Vždyť se jim vložené peníze vrací s přidanou hodnotou 
spokojených občanů. 
Jednou z velmi aktivních organizací je ZO ČSŽ 
ve Spešově na Blanensku, jejíž vizitku předkládám. 
Několik fotografií z její činnosti byly součástí obrázkové 
prezentace kraje 6.11.2010 v Praze. 
Následující informace jsem získala na webových 
stránkách obce -  www.cszspesov.estranky.cz         MB 
 
ZO ČSŽ ve Spešově na Blanensku 

Rada žen ve Spešově byla založena v r.1950. 
Zakládající členky: Hlaváčková Emilie – předsedkyně, 
Pokorná Jiřina, Kuželová Marta, Langerová Štěpánka, 
Pokojová Anežka, Kuželová Františka, Velebová 
Emilie – členky. Členky pořádaly následující akce: 
ostatky, úklid a zbudování parčíku před školu a 
pomníku padlých. 

Od roku 1962, kdy byla předsedkyní zvolena A. Krejčí, 
bylo zavedeno vítání občánků, členky se podílely 
na úpravě nového koupaliště, vysázení a údržbě 
růžových parčíků. V roce 1970 byla zvolena 
předsedkyní Libuše Kyselková. Svoji činnost členky 
rozšířily o akce pořádané k MDD, přednášky z oblasti 
zdravotnictví, kurzy vaření, výstavky ručních prací, 
poznávací zájezdy, návštěvy divadel, návštěvy 
občanů při jejich významných životních jubileích, sběr 
papíru a bylin. 

 

   Část současného výboru ZO ČSŽ  – zdroj webové stránky 

Od roku 2005 je ve funkci předsedkyně Lenka 
Pernicová, obnovilo se i složení výboru.  

Během roku se Svaz žen podílí na kulturních akcích 
pro děti i dospělé. Je to karneval pro děti, slet 
čarodějnic, dětský den, cesta za pokladem, 
lampionový průvod, velikonoční a vánoční výstavky, 
které jsou spojeny s dílničkou pro děti. Pro dospělé 
pak návštěvy divadel, zájezdy, přednášky, plesy a 
ostatky. 
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   Z vánoční výstavky s dílničkou pro děti – 28.11.2010 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Webové stránky 
 
má  také ZO ČSŽ ve Velkých Pavlovicích v okrese 
Břeclav. Z jejich obsahu jsem vybrala následující 
úryvek. 
V březnu roku 2002 se sešly některé ženy a dívky 
z Velkých Pavlovic a dohodly se mezi sebou, že by 
mohly založit nějaký babinec. Tak jak chodí pánové 
na tzv.jedno, tak ženy z Pavlovic si založily „Dámský 
klub“. 
V průběhu roku se začaly vyřizovat různé 
dokumentace a formality k tomu, aby nevznikl nějaký 
problém. Dnem „D“ se pro Dámský klub stal 29.říjen 
2002, kdy se konečně ženy mohly přijít pobavit mezi 
ostatní a nemusely „sedět doma“. 12-ti členná sešlost 
žen si mohla připít ke vzniku tohoto klubu…. 
A čím se ženy zabývaly v roce 2010?  
Předkládám jen výběr, akcí bylo více… 
 
Dne 9.03.2010 jsme si přišly oslavit Mezinárodní den 
žen do vinárny U Kaderků, kde jsme se sešly v počtu 
28 členek. Na přivítanou nám přišly zatancovat děti 
z mateřinky pod vedením paní učitelky Zdeňky 
Pláteníkové a Radky Klaškové. Zazpívala nám Sára 
Forejtová a Beáta Bláhová, žačky 1. a 2. třídy 
základní školy. Na harmoniku děti doprovázel Jan 
Melichar. Děti si odnesly sladkou odměnu a paní 
učitelky a harmonikář kytičku. Velké díky patří všem, 
kdo se podíleli na přípravě. Členky měli možnost 
povečeřet, vypít si dobrou kávičku a pokecat o všem 
možném i nemožném. Při odchodu si každá nesla 
domů krásnou kytičku 
V sobotu 20.března jsme se zúčastnily kurzu 
drátkování pod vedením lektorky Ing. Marie Šmídové, 
kde jsme se naučily vajíčka malovat voskem, 
drátkovat, ale taky přijela paní Lenka Bukovská, 
abynám ukázala techniku lepení slámou. Zúčastnilo se 
18 členek a 5 dětí. Akce se vydařila na jedničku. 

V sobotu 17. dubna jsme uskutečnily v zasedací 
místnosti MěÚ kurz pletení košíků z pedigu pod 
vedením lektorky paní Zuzany Czechaczkové z Brna. 
Účast byla  taková, jakou jsme si přály. Přišlo 11 žen: 
z Velkých Pavlovic, z Hustopečí, ale také z Velkých 
Bílovic. 
V sobotu 24. dubna jsme se některé z žen dámského 
klubu vrhly do prodeje sladkostí na místní akci "Jarní 
Šlapka 2010". Napekly jsme jablečné štrůdle, ovocné 
táče a české koláčky. Prodávalo se za lidové ceny a 
za dvě hodinky jsme neměly co nabídnout. Byla to pro 
všechny vydařená akce a už se těšíme na další. 
V úterý 25. května jsme v naší klubovně vyráběly 
andělíčky a slepičku z kukuřičného šústí. Sešlo se 
10 členek. Lektorkou byla paní Ilona Plšková. Moc jí 
děkujeme za pěkně strávené odpoledne. Každá jsme 
si výrobky odnášely pyšně domů 
 

 
 
Ve středu 16. června jsme v naší klubovně tvořily, 
i když v netradiční době velikonoční vajíčka zdobené 
(odrátkované) drátkem. Zúčastnilo se 12 dospělých 
žen a dvě slečny školou povinné. Lektorkou, jako se 
již stalo zvykem, byla Ing. Marie Šmídová a moc jí 
děkujeme. Každá jsme si odnesla i hotový výrobek 
a zase nějaký nový zážitek. 
 
Další akce a fotografie naleznete na stránkách Dámského klubu na 
www.velke-pavlovice.cz. 
 
Slovo na závěr 
 
Těším se, že příště budu mít příležitost uveřejnit 
informace z činnosti dalších základních organizací 
a klubů. Vítám též vaše náměty a připomínky 
k obsahu zpravodaje. 
A prosím, abyste do 20.1.2011 ve vlastním zájmu 
zaslaly na krajské středisko vyplněné tabulky příjmů 
a výdajů, které přikládám, spolu s kopií pokladní 
knihy. Tyto tabulky jsou podkladem pro daňové 
přiznání organizace!!!  
Při té příležitosti si též zkontrolujte, zda jste odvedly 
členské příspěvky za tento rok. 
A teď již jen klidné svátky a úspěšný rok 2011!!!!!!! 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpravodaj krajského střediska ČSŽ Brno. Adresa : Český svaz žen, SOŠ Morava, Řehořova 5, 618 00 Brno.  
Tel: 548 535 016 – 17, GSM: 602 537 777 

e-mail: jihomoravsky.csz@volny.cz, www.volny.cz/jihomoravsky.csz 
Právo na úpravu či krácení příspěvků vyhrazeno.

 


