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ZPRAVODAJ
krajského střediska ČSŽ Brno

Foto převzato z oficiálních stránek ZO ČSŽ Spešov (vánoční výstavka s dílničkou pro děti – 2.12.2012)

prosinec 2012
Milé přítelkyně,
přijměte pár řádek o činnosti krajské organizace, která byla ovlivněna realizací sjezdu. Jeho závěry sice obdržíte až
v únoru ve zvláštním vydání zpravodaje ŽTT, ale již nyní se můžete seznámit se sjezdovými postřehy Broni
Milinkové. Inspirací i pobídkou podělit se o „své akce“ Vám mohou být informace o činnosti základních organizací
ČSŽ , které jsem čerpala z oficiálních webových stránek jednotlivých obcí.
Se zpravodajem dostáváte i tabulky, které jsou podkladem pro daňové přiznání organizace. Věnujte proto jejich
vyplnění pozornost a zašlete je na krajské středisko do 20.ledna 2013.
Pohodové prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí a energie přeji za sebe i KRŽ.
Margita Březnová
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Zpráva o sjezdu Českého svazu žen,
Praha, 24. - 25.11.2012
Po celoroční důkladné přípravě na úrovni ZO, ORŽ a
závěrem na krajské konferenci 26.5.2012 jely
zvolené delegátky na sjezd dobře informované. Jely
jsme i do známého prostředí hotelu ILF, tentokrát
autobusem nebo vlakem – hotel ILF je dobře
přístupný od všech nádraží metrem. A znalost
prostředí se nám osvědčila hned po vstupu do hotelu
– u recepce jsme si mohly převzít klíče od volného
pokoje a jednak si tam odložit zavazadla, jednak si
trochu odpočinout po cestě – to víte, léta jsou znát..
Vezly jsme sebou výroční zprávu KRŽ a prezentaci
naší školy Morava – a dobře jsme udělaly, fotky byly
umístěny na nástěnky v chodbě vedoucí do jednacího
sálu.
Vezly jsme i dárky osobně
připravené Margitou
Březnovou doplněné o materiály propagující krásy
Jižní Moravy. (Dárky ze všech krajů byly
shromážděny každé delegátce do jedné tašky,
jednalo se o maličkosti jako přáníčka ručně dělaná
apod.)
Jednací sál hotelu Ilf stěží stačil 92 delegátkám
s hlasem
volebním (ze zvolených 97, některé
nepřítomné se omluvily, některé ne..), na galerii se
usadili hosté – no, žádné významné osobnosti mezi
nimi nebyly, o sjezd neprojevil zájem ani nikdo
z médií.
Jednání mělo ze začátku standardní průběh podle
programu
a
jednacího řádu –
do oběda;
pak
nastaly
debaty
kolem
ekonomiky
ČSŽ a výše odvodů
z členských
příspěvků.
Bylo
dlouho rušno, ale
závěry jsou jasné:
my ženy umíme
šetřit doma, budeme
to umět i ve Svazu,
ale holt odvody se
zvyšují – na 20 Kč
pro ORŽ a 30 Kč pro KRŽ. V diskuzi předcházející
schválení výše odvodů byla zdůrazněna role obou
rad ve svazové činnosti – no, koneckonců jejich
postavení, práva a povinnosti jsou uvedeny v nově
schválených Stanovách a Programové orientaci;
dostanete je do ZO podle usnesení sjezdu do konce
března 2013. Příspěvky na rok 2013 by měly být
vybrány do konce června 2013, aby bylo možno
spočítat, kolik nás vlastně opravdu v ČSŽ je.
Další bod jednání – volba předsedkyně ČSŽ. Na
místo předsedkyně byly 3 kandidátky, těsně před
volbami jedna odstoupila (prý do tak těžkých
ekonomických problémů nepůjde), takže volba byla
jednokolová. A tím skončila sobotní část jednání;
v salonku hotelu jsme si vybraly občerstvení, chvilku
poseděly a hup do postelí.
Nedělní ráno, zmatky při snídani – bylo tam víc
skupin hotelových hostů a všichni se nahrnuli do
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restaurace ve stejnou dobu. Naše delegace vzorně
spolupracovala – někdo držel místa u stolu, někdo šel
stát frontu na nápoje, jiný dohledal příbory.. Takže
jsme byly v jednacím sále včas. Bylo potřeba probrat
výsledky voleb – byla opět zvolena Mgr.Jana
Chržová, místopředsedkyní zvolila nově ustavená
ÚRŽ naši Margit Březnovou.
Gratulujeme – i když vlastně ne tak k poctě, ale k víc
práce že..
Schválila se Programová orientace, vyslechly jsme
zprávu o Nadaci Žena – má být? nemá být? – o jejím
významu se dozvíte ve zprávě ze sjezdu, budeme
informovat
i na webovských
stránkách
www.brnocsz.cz - mimochodem, stanou se vzorem
pro další krajské webovské stránky a autorka článku
si dala za trvalý úkol pomoci s jejich instalací a
administrací předsedkyni Janě Chržové; závěrem
sjezdu je i to, že programová komise bude pracovat
trvale, a dále podle Programové orientace budou
vznikat pracovní skupiny odbornic, aby bylo lépe
propojeno „ústředí“ s „terénem“ - a ukázalo se, kolik
máme ve svých řadách šikovných žen! Samozřejmě
komise budou pracovat z míst bydliště a „scházet se“
elektronicky, žádné výdaje navíc.
Co říct závěrem? Po bouřlivém sobotním jednání
došlo v neděli k uklidnění. Odjížděly jsme s pocitem,
že ČSŽ má dobré vedení a perspektivu, že zkrátka
stojí zato k tomuto spolku přidat své síly.
A jeden „drb“ navíc.
V pátek 7.prosince nová
předsedkyně nabitá novou silou navštívila nově
ustavenou místopředsedkyni v Brně (kam prý zamíří
častěji) a referovala, jak byla spokojená se čtvrtečním
jednáním na krajském středisku Vysočina, s druhou
kandidátkou na předsedkyni Ing.Strossovou našly
společný pohled na další existenci ČSŽ a jeho
aktivity. A to je fajn, none?
Broňa Milinková

Z činnosti základních organizací
ČESKÝ SVAZ ŽEN BRUMOV

ČSŽ byl v obci založen před mnoha lety. V dnešní
době má 22 členek, ale např. v 70 letech minulého
století jich bylo přes 50. Dalo by se říct, že téměř
každá vdaná žena byla členkou svazu žen.
Zajímavostí je, že často jsou členkami ženy jedné
rodiny, tedy babička, její dcera i vnučka.
ČSŽ se v obci stará o kulturu a pořádek. Pravidelně
pořádá zájezdy po památkách a do divadla, ostatky,
Mikulášskou nadílku, setkání pod vánočním stromem,
dětský karneval, sportovně soutěžní odpoledne pro
děti a mimo to kurzy ručních prací, počítačový kurz,
módní přehlídku, výstavy apod. Pravidelné jsou také
brigády na úklid obce a místní kaple.
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Zajímavosti z kroniky: v roce 1974 odpracovaly ženy
při zvelebování obce 200 hod., nasbíraly 9000 kg
kovošrotu, 1000 kg papíru, 580 kg textilu a 30 kg
léčivých bylin.
V únoru 1957 se uskutečnila v ZŠ výstava ručních
prací, která byla pro velký úspěch opakována
v květnu téhož roku. V červnu se konala výstava
cukrářských výrobků, které byly po jejím skončení
věnovány do tomboly na karneval. V tomto roce
dostaly ženy odměnou za pomoc v JZD zájezd do
Prahy. Tradiční oslavy MDŽ se např. v roce 1976
uskutečnila 7. března. Byly provázeny bohatým
kulturním programem, na který navazoval dětský
karneval. Členky také navštívily domov důchodců
v Černé Hoře, kde předaly bývalým broumovským
občankám dárky. V roce 1979 se např. konala
besídka s dárci krve, ženy 12 dárcům předaly
vitamínové balíčky. V roce 1981 se tradičního
maškarního průvodu zúčastnilo 40 členek ČSŽ, po
průvodu následovala ostatková zábava.
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účastníky na bohaté občerstvení ze svých prostředků
a zdarma. Na sobotu 4. prosince připravily ženy z
Brťova-Jenče ve spolupráci s Obecním úřadem a
rodiči dětí již pověstnou Mikulášskou nadílku. Tato
akce si vyžaduje dlouhodobou přípravu a dobrou
spolupráci všech zúčastněných organizátorů. Také
letos vše dobře vyšlo, včetně počasí, které na tento
den bylo jako vymalované. Místní kulturní parkVýletiště a pořadatelé vytvořili k Mikulášské nadílce
pohádkové prostředí. Čekání na Mikulášskou skupinu
zpestřil audiovizuální program a občerstvení, které
zajistily členky Svazu žen. Předehrou Mikulášské
nadílky bylo žertovné vystoupení sedmičlenné
skupiny čertů. Následoval slavnostní příchod
Mikuláše se dvěma anděli a dlouho očekávaná
nadílka.

Tak jak to bývá zvykem, musely děti předvést něco
ze svých dovedností a pokud neměly odvahu, museli
je zastoupit k všeobecnému veselí i rodiče. Silný
mráz celý slavnostní program velmi urychlil, a tak za
hodinu už rodiče s dětmi běželi domů do tepla
domova. Ve všech účastnících však zůstal pocit
krásně prožitého podvečera. Na sobotní večer místní
hasiči ještě připravili pro dospělé Mikulášskou
zábavu, která se také dobře vydařila.
Z webových stránek obce

Při pravidelných zájezdech za krásami naší republiky
se společně jelo např. na Bouzov, Svatý Kopeček,
Floru Olomouc, do Javoříčských a Mladečských
jeskyní, do Lednicko-Valtického areálu, Kroměříže,
Babiččina údolí nebo do aqvaparku ve Vyškově.
Velký úspěch měl zájezd do předvánoční Vídně a
termálních lázní v Podhájské.
Vybráno z oficiálních webových stránek obce Brumov

Rozsvícení vánočního stromku
Vánoce se blíží i do Brťova-Jenče. V neděli 28. 11.
kdy nastala První adventní neděle, odstartovali
občané Jenče vánoční radovánky v naší obci tím, že
ozdobili a rozsvítili vánoční strom před Horčicovými.
Na tuto akci byli pozváni občané celé obce BrťovJeneč. Slavnostní chvíli zpestřili žáčci místní
Mateřské školy roztomilým kulturním programem,
který s nimi připravily jejich učitelky. Jenečští
sousedé při této příležitosti pozvali velmi početné

V sobotu 8. prosince byla u nás mikulášská besídka,
pořádaná TIC Dolní Kounice
Akce proběhla ve spolupráci s naší organizací.
O program se postarali manželé Procházkovi.
Děti dostaly od Mikuláše balíček a spokojeně
odcházely domů.
Za ZO ČSŽ Dolní Kounice - Kopečková Božena

