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ZPRAVODAJ
krajského střediska ČSŽ Brno

červen 2012
__________________________________________________________
Milé přítelkyně,
je rok sjezdu, a tak jste se ve svých základních organizacích věnovaly nejen tradičně bohatým a
různorodým činnostem, ale mnohde jste se zamýšlely nad uplynulým svazovým obdobím i nad
budoucí podobou ČSŽ. Své názory jste prezentovaly na okresních i krajské konferenci. Z těch, ale i
z Vašich zpráv čerpá i červnový Zpravodaj. Nechť je pro Vás vzpomínkou i inspirací .
Přeji všem krásné a pohodové léto.
Margita Březnová

______________________________________________________________________
Ze zpráv o činnosti
vybráno a upraveno z materiálů k okresním konferencím

ZO ČSŽ BULHARY
okres Břeclav
Náš výbor pracuje dobře a spolehlivě. V roce 2011 se sešel 7x dle SMS
svolání Jany Burešové. Ta spolu s paní Leonou Koskovou zajišťuje
všechny aktivity, na internetu vyhledávají inspirace pro výlety, akce pro děti
apod.
V březnu se konala tradiční oslava MDŽ, kterého se zúčastnil i nový
starosta. Své představení básniček, písniček, tanečků a scének předvedly
děti z MŠ, které byly oceněny bouřlivým potleskem. Pozadu nezůstal ani
národopisný soubor Hrozének, který si připravil vystoupení za doprovodu
cimbálové muziky Brnkačka.
Závěr oslavy se nesl ve znění zvučných písní mužského pěveckého sboru
Pulgárčané. Součástí akce byla výstavka ručních prací místních žen, které
potěšily oči i srdce.

V dubnu jsme se pobavili na maškarním bále. Vybrat mezi nápaditými
maskami ty nejlepší bylo velmi těžké. I přes menší účast se všichni
přítomní skvěle bavili, zatančili si a snad každý si odnesl alespoň jednu
cenu z bohaté tomboly.
Tradiční fotbalové utkání muži – ženy se uskutečnilo v květnu. Všechny
zúčastněné (hráčky i hráče) do fotbalové sestavy sehnala a do utkání
přemluvila paní Anežka Papirniková. Ženy se pustily do utkání s velkým
odhodláním zvítězit. Muži, oblečení v slušivých dámských modelech, se

snažili ženám vycházet vstříc a nefaulovat. V zápase nebyl rozhodující
výsledek, ale dobrá nálada mezi družstvy i diváky.
Další tradiční akcí byla oslava MDD. Po úspěchu předchozího roku, jsme
opět zvolili „ Pochod pohádkovou dědinou“. Na devíti stanovištích, dvě
stanoviště vybudovali „Mužáci“, se děti setkávaly s různými pohádkovými
bytostmi a za odměnu plnily různé úkoly. Na cestě je čekalo i pravé
loupežnické doupě, ale i sbírkové výtvory ze dřeva a slámy ve dvoře paní
Dáši Němcové a voliéry se zpěvnými ptáky.
Závěrem akce se zúčastněné děti a jejich rodiče mohli občerstvit na
místním hřišti, kde pro ně byla připravena jízda ve vojenském autě a
možnost vyzkoušet si vojenskou techniku, kterou představil Veterán klub
z Lednice.
Prázdniny jsme přivítali zájezdem pro děti a rodiče do westernového
městečka u Boskovic. Velmi nás potěšila hojná účast, ale i projevené
nadšení a spokojenost. Že by nám tu vznikla nová tradiční akce?
Po několika letech poprvé jsme 28.října, v den státního svátku uspořádaly
lampiónový průvod. Na šedesát dětí s rozzářenými tvářemi i světýlky svých
lampiónů se za doprovodu rodičů a dalších účastníků prošlo obcí, aby si
nakonec na fotbalovém hřišti opekly na připraveném táboráku špekáčky a
popily ovocný čaj (na rodiče čekalo svařené víno). Díky patří místním
hasičům, kteří si vzali na starost nejen bezpečnost průvodu při průchodu
obcí, ale i péči o oheň na hřišti. Úspěch akce je pro nás závazkem i pro rok
2012.
Vánoční dobu jsme si přiblížily 26.listopadu v kulturním domě, kde se
konalo adventní aranžování pro veřejnost. Zahradnice z Lednice nám
předvedly své dovednosti a zajímavé nápady při tvorbě dekorací.
Zájemkyně si mohly zakoupit již hotové výrobky, které byly vystaveny. Akce
se zúčastnilo okolo padesáti žen, některé jen přihlížely, některé se zapojily
aktivněji a vytvořily si své dekorace samy.
Poslední akcí byla dle plánu prosincová Mikulášská besídka pro děti. O
zábavu, kouzlení, soutěžení a diskotéku se postaral pan Jiří Hadaš za
pomoci dvou čertic. Děti se dosyta vydováděly a závěrem dostaly od
Mikuláše adventní kalendář.
Při hodnocení naší činnosti za rok 2011 si můžeme říci, že naše
organizace pracovala dobře, akce ,které jsme si naplánovaly jsme
s úspěchem zrealizovaly, za což děkujeme všem členkám naší ZO, ale i
sponzorům, kterými byli:
paní Merendová, Pospíšilová a Vaníčková – cukrovinky,
firma Chlazení Choceň – 3 000,- Kč.
Anna Leblochová – předsedkyně ZO ČSŽ Bulhary
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ORŽ se každoročně podílela na organizaci okresní oslavy Mezinárodního
dne žen zajišťováním kulturních vystoupení a finančním příspěvkem na
tombolu.
V listopadu 2010 jsme přispěly k úspěchu prezentace Jihomoravského
kraje na zasedání Ústředního shromáždění v Praze v Kounickém paláci.
Zajistily jsme autobus, kulturní vystoupení folklorního souboru Hrozének,
napekly jsme koláče, obstaraly bednu jablek.

2008
Krajská organizace pokračovala v aktivitách v rámci projektu „Neohlížej se
a něco dělej!“ - realizovala počítačové kurzy, podnikatelský a konzultační
semináře, provozovala Poradenské a informační centrum (InPc) na
krajském středisku. Projekt skončil k 30.6.2008.
Jihomoravská organizace se podílela na šíření informací o projektu
MOPPS a jeho výstupech v rámci členské základny, 14.6.2008.byl v rámci
celodenní akce pro ženy Dnes se věnuj sobě, aby… uskutečněn
diseminační seminář.
15.listopadu 2008 krajské středisko ve spolupráci s okresní organizací
Brno–město a Brno–venkov realizovaly Den pro nás…, na téma Jak
zaměstnat šikovné ručičky.
KRŽ byla partnerem projektu „Pečovatelství v oblasti sociální péče“, jehož
řešitelem byl TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) .
V rámci tohoto projektu se ČSŽ v tomto roce podílel na zabezpečení
semináře na téma „Osobnostní vzhled“, který se uskutečnily v budově SOŠ
Morava.
Jediným zástupcem Jm. kraje v celorepublikové soutěži o nejlepší českou
rodinu, která byla pořádána ústředím, byla rodina okresu B-V, z MŠ
Ponětovice, která zároveň obsadila 1.místo.
2009
Krajská organizace ve spolupráci se společností Finclub For life o.p.s.
získala grant z Nadace žena a v průběhu měsíců březen – červen 2009
realizovala projekt na téma zdraví a bezpečí seniorů pod názvem
„Udělejme něco pro sebe a své srdce!“.
KRŽ uspěla s projektovou žádostí v projektu Grundtvig Impulse 50+ a od
1.8.2009 se stala řešitelem projektu v rámci Programu celoživotního
vzdělávání, na který získala dotaci ve výši 14 800 Eur.
10.10.2009 se v SOŠ Morava konal tradiční Den pro nás.., v režii ORŽ
Brno–venkov a Brno–město, na jehož realizaci se podílelo i krajské
středisko. Hlavní náplní akce bylo „tvoření“ - malování na skle.
2010
Pokračování projektu Grundtvig Impulse 50+. Součástí projektu byla
mezinárodní setkání s workshopy v sídlech jednotlivých zúčastněných
partnerů – v březnu
v tureckém Izmiru, v červnu v Norrköpingu
ve Švédsku,V září v Brně, na půdě SOŠ Morava.
27.března 2010 se ve spolupráci s ORŽ Brno-město a Brno-venkov
uskutečnil tradiční Den pro nás.
Pro všechny členky kraje byl určen zájezd na Znojemsko, spojený
s pobytem v termálních lázních v rakouském Laa an der Thaya 21.května
2010.
V listopadu 2010 krajská organizace ve spolupráci s okresy představila
svoji činnost na Ústředním shromáždění v Praze .
2011
Pokračování projekt Grundtvig Impulse 50+ - v březnu mezinárodní setkání
v Bratislavě, v červnu v polské Lodži. Projekt skončil 31.července 2011 a
jedním z výsledků byla mezinárodní publikace, popisující kulturní rozdíly
nejen mezi Západem a Východem, ale i rozdíly v životních podmínkách žen
různého věku. Tato publikace byla slavnostně pokřtěna 20.října 2011 na
půdě SOŠ Morava.
Součástí slavnostní akce byly i oslavy 20. výročí existence Střední
odborné, dříve rodinné, školy Morava.

Den pro nás…

Den pro nás…

Ze zprávy o činnosti
3.5.2012

přednesené na okresní konferenci

Okresní organizaci tvořilo 6 základních organizací – Bulhary, Velké
Pavlovice, Pasohlávky, Klentnice, Břeclav a Cvrčovice.
ZO Cvrčovice se vzhledem k lepší dostupnosti přeregistrovala k okresní
organizaci Brno – venkov.
Břeclavská okresní organizace registruje ke dni konference 214 platících
členek v pěti ZO.
ORŽ Břeclav se scházela 4 – 5x ročně. Na svých jednáních pravidelně
zařazovala zprávy o činnosti Krajské rady žen a ústředních orgánů ČSŽ,
byly předávána zkušenosti z práce v ZO, sledováno hospodaření
s finančními prostředky, hodnocena práce členek svazu v zastupitelských
orgánech obcí a měst, spolupráce s jinými společenskými a zájmovými
organizacemi.
Činnost základních organizací okresu Břeclav
Největší ZO na okrese je v Bulharech, kde je více než 80 členek a kde se
daří každoročně získávat mladé perspektivní členky. Ženám se daří velmi
dobře spolupracovat s vedením obce a všemi zájmovými organizacemi,
zejména s „Mužáky“, hasiči, sportovci…
ZO pořádá mnoho akcí pro děti ( sportovní soutěže, cestu pohádkovým
lesem, oslavu MDD, Mikulášskou besídku, výlety), samozřejmě i pro sebe (
kurzy, výstavky, přednášky, oslavy MDŽ, plesy). Své úspěch dobře
prezentují v místním tisku.
Velmi dobře pracuje ZO v Pasohlávkách, kde rovněž dobrá spolupráce
s vedením obce umožňuje organizovat množství obdobných akcí pro děti i
náročných pořadů a akcí pro seniory.
Ocenit je třeba i práci Dámského klubu ve Velkých Pavlovicích. Činnost
byla zaměřena především na aktivity, které zajímaly ženy. Pod vedením
paní Ivany Vojtěškové si organizovaly zájezdy, kurzy kosmetiky, studené
kuchyně, pečení, vazby suchých květin, zdravotní přednášky, kurz práce
s počítači, sportovní akce apod.
Obdobně je možno hodnotit i práci děvčat v Klentnici a Cvrčovicích.
Obecně můžeme konstatovat, že práce Svazu žen se daří organizovat
daleko lépe v malých obcích, kde zejména v sociální oblasti , v kultuře, by
to bez nich vůbec nešlo. Obtížně se proniká s naší činností do měst, ve
větších obcích máme několik členek, které jsou registrovány např.
v Bulharech, ve vlastní obci pak pracují ve Svazu postižených civilizačními
chorobami, organizují např. burzy dětského ošacení, kde výtěžek bývá
odeslán na humanitární účely, neprodané šatstvo odvezeno do Dětského
domova v Hodoníně a kojeneckého ústavu v Kyjově. Dále organizují
zájezdy pro seniory, počítačové kurzy apod.
Činnost ORŽ Břeclav

je již tradiční akcí pořádanou v prostorách SOŠ Morava. Také tento rok,
26.května, jsme se sešly abychom se něco
zajímavého dozvěděly, naučily, odnesly, ale
také jednaly na krajské konferenci.
Konference tak měla vysokou účast hostů.
Nakonec probírané věci se přece týkají celé
krajské organizace a podané informace o
hospodaření a činnosti za období od
minulého sjezdu nejen že nejsou tajné, ale
naopak se jimi můžeme chlubit. Např. účastí
na projektech.
Projekty znamenaly nejen zvýšení prestiže
ČSŽ u veřejnosti díky desítkám žen, které
prošly projektovými programy, reportážím
v tisku a rozhlasovém vysílání, ale i ekonomickým přínosem ve formě
vybavení technikou, zařízením kanceláře apod. Mezinárodní prestiž i přímý
finanční zisk pro další činnost pak přinesl projekt Grundtvig Impulse 50+.
Ze zprávy o činnosti, kterou připravila Broňa Milinková ve formě obrázkové
prezentace v Power Pointu uvádím následující přehled.

popsala i Broňa Milinková na našich webových stránkách…
Co budu vykládat, podívejte se na fotky, kde náladu celého
příjemného dne zachytil náš fotoreportér pan Stanislav Olbricht
(www.brnocsz.cz). Určitě tam poznáte našeho hosta paní Gertu
Mazalovou ze Sdružení na ochranu spotřebitelů. Zvládly jsme přitom i
program krajské konference - no, na zprávě o činnosti přece není nic
tajného, proč by ho nemohly slyšet i "nečlenky". Zpráva byla
obrazová, k prezentaci jsme využily počítačovou učebnu - Margit
obětavě nachystala techniku. (Zpráva je bohužel objemnější, než
umožňují tyto estránky, takže sem nelze dát odkaz. Ale na vyžádání
zašlu Leteckou poštou, dejte vědět.)
Slyšely jsme i zprávu o hospodaření - vedem si dobře i tady. A pak
jsme ozkoušely vzorky kosmetiky "pro zralý věk", obhlédly nádobí
jedné firmy a ochutnaly narychlo připravený dip, potěšily oko
vystavenou bižuterií i výrobky bazárku.
Pak přišly ke cti šikovné ručičky - koukněte na fotky.
A prý zase někdy nashledanou na podobné vydařené akci!!
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Vybráno z pošty…
Ohlédnutí za zimou

Krásné červnové počasí provázelo naši další akci – posezení u
Hastrmana, kde jsme si při opékání špekáčků popovídaly, zazpívaly a
zavzpomínaly.
1.října jsme uspořádaly Babské hody a to podruhé po více jak 20 letech.
Hody se velmi vydařily a široká veřejnost ocenila jak průvod, tak hodovou
zábavu. Při předávání práva se nám dostalo poděkování i od starosty obce.
Na listopad jsme připravily Kateřinskou maškarní zábavu, kterou chceme i
přes malou účast uspořádat i v letošním roce.
Společně s Orlem Pozořice pořádáme Vánoční jarmark, který má vysokou
návštěvnost a nabízí krásné vánoční dárečky.
Následující foto i text převzaty z oficiálních stránek obce

MASOPUST 2012 v LIPOVCI
Letošní oslava „Masopustu“ byla ohrožena silnými mrazy. Ještě ve středu
obrovská kalamita, ale sobota 18. února 2012 nás všechny velmi
překvapila. Teploučko, žádný mráz ani předpovědí slíbený sníh, vítr a
déšť. I sluníčko přálo a hlavně hřálo. Lepší podmínky si již nelze přát.
Autobusem, který zařídili a sponzorovali Hasiči z Lipovce, vyjeli v časných
ranních hodinách účastníci masopustu nejprve do osady Mariánin.
K masopustnímu reji vyhrávala již tradičně dechová kapela pana Krále.
Povedené maškary se občanům Mariánina a Lipovce velmi líbily a mnozí
občané si také rádi zatancovali. Bohatě připravené občerstvení u „stoléčků“
a čerstvě usmažené koblížky určitě vždy zpříjemní masopustní rejdění.
Na závěr zahráli muzikanti k tanci a poslechu v dolní hospůdce u Hany.
Výbor Českého svazu žen děkuje všem zúčastněným za ochotu udržovat
lidové tradice v obci a za nemalou práci se zhotovením náročných masek.
Škoda, že se nezúčastnili průvodu také noví spoluobčané.
Spousta našich hezkých masek zůstala nevyužita. Snad příště?
Velké poděkování patří všem našim občanům, kteří přispěli finančními
dary, které svaz žen použije na pokrytí nákladů spojených s akcí a dále
pak k organizaci Karnevalu pro děti, který se bude konat 18.března 2012
ve 14.30 hod. v místní sokolovně.
Za ČSŽ v Lipovci Jaroslava Kuchařová, předsedkyně

Ze ZO Dolní Kounice
…K dnešnímu dni máme 22 členek s vysokým věkovým průměrem,
nejstarší členky mají 90 roků ( paní Marie Svobodová a Ludmila Krmelová),
nejmladší 55.

V sobotu 26.11.2011 ve 20.00 hod. uspořádal Klub žen Kateřinskou
maškarní zábavu na sokolovně v Pozořicích. Vše bylo přichystáno, s
krásným vyzdobením sálu nám nejvíce pomohla Iveta Nečasová, (za což
jí patří velký dík a samozřejmě i všem ostatním). Zábavu navštívila
s pokřiky a tancem skupina kanibalů, šejk se svou ženou, několik
doktorů, Karkulka s vlkem a myslivcem, duchové, cikánky a další masky,
s jejichž výrobou měli všichni hodně práce. K tanci a poslechu hrála
skupina AMETHYST. V kuchyni jsme připravovaly obložené topinky s
česnekem, párky a další pochutiny, které svou vůní přilákaly téměř
všechny návštěvníky. Za bohatou tombolu s dorty a krásnými cenami
děkujeme všem našim sponzorům. Na fotografiích vidíte vyhodnocené 3
nejlepší masky (1. místo - skupina kanibalů, 2. místo - šejk s 1.
manželkou, 3. místo – duch). Všichni zúčastnění se dobře bavili, o to více
nás mrzí tak nízká návštěvnost.
Klub žen Pozořice
Následující foto i text převzaty z oficiálních stránek obce
V sobotu 24. března 2012 jsme společně s Klubem žen Pozořice na
orlovně připravili plno nádherných věcí oslavujících jaro a krásné
velikonoční období. Na jarmarku, který tradičně zajišťuje klub žen, jsme si
mohli zakoupit krásné jarní dekorace, šperky z mnoha zajímavých
materiálů, pedikové ošatky, sněhová kuřátka a jiná zvířátka, překrásné
háčkované čepičky, paličkované obrázky, malované kraslice a další jarní
ozdůbky. Na dílně vyráběly nejen děti velikonoční vajíčka, jarní
náušničky, rámečky na fotky, perníčky a další drobnosti. Akce byla skvěle
připravena, škoda jen, že nepřišlo více těch, kteří by se rádi velikonočně
naladili
Orel jednota Pozořice a Klub žen Pozořice

Samostatné akce nepořádáme, nejstarší členky se schází v klubu
důchodců a my mladší spolupracujeme s TIC Dolní Kounice.
Společně pořádáme mikulášskou besídku, pouštění draků, maškarní
odpoledne a den dětí už pravidelně v klášteře Rosa coeli.
Božena Kopečková , předsedkyně ZO Dolní Kounice

Ze zápisu z členské schůze ZO ČSŽ Pozořice
Ohlédnutí za činnostmi roku 2011
V únoru jsme se podílely na zajištění Dětského maškarního plesu.
Jarní Velikonoční jarmark připravila paní Jana Železná.
V červnu jsme uskutečnily zájezd do Kutné Hory, spojený s návštěvou
zámku Konopiště a prohlídkou kostnice v Sedlci.

Plán na rok 2012:
-

Dětský maškarní ples
Velikonoční jarmark
Zájezd
Oldie ´s diskotéka
Den dětí
Posezení s muzikou
Kateřinská zábava
Vánoční jarmark
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