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ZPRAVODAJ 
krajského střediska ČSŽ Brno 

 
 

 

 
       Z návštěvy v Evropském parlamentu 

 
 

           
 

Europoslankyně Ing.Flasarová s B.Milinkovou 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                           červen 2008 
                                                                                                                                                                          
 
  Milé přítelkyně,  
  
   opět se Vám hlásíme z Brna, s informacemi o činnosti krajské organizace.  Jistě jste si všimly, že 
uplynulé období v životě ČSŽ bylo ve znamení změn. V čele organizace stojí nová předsedkyně,  
Mgr. Jana Chržová, ku pomoci má novou (a to i z hlediska funkce) výkonnou ředitelku Bc. Dagmaru 
Wagnerovou. Změn doznaly i Stanovy a další dokumenty, které jste nedávno obdržely v jednom  
z celorepublikových zpravodajů Žena třetího tisíciletí. Pokud se Vám zdá, že se těch zpravodajů letos 
nějak urodilo, vězte, že za to mohou právě končící projekty. Doufám, že publikované informace Vám 
budou ku pomoci, zvláště, když vychází z Vašich deklarovaných potřeb. 
Ku pomoci i informaci Vám zasíláme také následující stránky, s přáním, aby Vám na ně při čtení svítilo co 
nejvíce sluníčka. Krásné a pohodové léto přeje 
 
                                                                                                                                         Margita Březnová
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Brusel  2.6.-6.6.2008 
 
Poklidný  slunný den,  turisté   se  procházejí  
po náměstíčku  mezi   Muzeem aut a Muzeem  
zbraní. Ale   zase   taková   idylka   to není – všude  
stojí policejní auta, přijíždějí policisté na koních;  
slzotvorné granáty, vodní děla, turisté rozprchávají  
a schovávají… 
I tak může vypadat zážitek z Bruselu těchto dní. 
Náš mírumilovný autobus zastavil vedle autobusu 
španělských a portugalských rybářů, kteří přijeli 
do Evropského parlamentu přednést osobně svoje 
protesty proti zdražení ropy. 

A nemusíme jezdit ani tak daleko – podobné 
srážce extremistů s policií přihlíželi účastníci první 
Queerparade (překládáno jako duhového pochodu) 
v Česku, který se konal v sobotu 28.června v Brně. 
I tady šlo o toleranci a netoleranci, o rovnost 
šancí… 

Vrátím se k naší cestě do Bruselu. Pozvala nás 
naše europoslankyně Ing.Věra Flasarová, členka 
Výboru pro menšiny a rovné příležitosti. Byli jsme 
částí větší delegace, jejímiž členy byli 
např.i studenti, kteří vyhráli v literární soutěži 
na téma menšin. Paní poslankyně nám připravila 
příjemný turistický program s prohlídkou Atomia a 
areálu  Minievropy, který je – naštěstí pro nás, 
špatně chodící – přímo pod Atomiem. 
Na informačních tabulkách jsme si přečetli, jak jsou 
jednotlivé členské státy Evropské unie velké 
rozlohou, kolik mají obyvatel, poslechli si hymny a 
obhlédli ze všech stran význačné památky té které 
země. Mimochodem- už tam mají sice zastoupení i 
nově přistoupivší státy, Českou republiku 
nevyjímaje, ale maketa Staroměstské radnice se 
nám zdála přece jenom ne dost reprezentativní pro 
celou republiku – promiňte, Češi, my Moravanky, 
bychom tam rády viděly i něco z dalších památek 
UNESCO. Slovensko reprezentuje modrý kostel 
svaté Alžběty z  Bratislavy, Maďarsko tam má 
maketu areálu budapešťských lázní Széchenyi.  
Tato prohlídka Minievropy se nám hodila 
odpoledne při přijetí Ing.Flasarovou přímo v budově 
Europarlamentu. (Přístup byl ztížen výše zmíněným 
incidentem, pro který autobus nebyl připuštěn na 
parkoviště u Europarlamentu a my pochodovali 
ulicemi, jednu studentku s nohou v sádře tam 
kamarádi donesli – tak si pozvání považovala.)  

Paní europoslankyně nás seznámila se způsobem 
práce v Europarlamentu, pochlubila se, že čeští 
poslanci tam patří k nejpilnějším. Umožnila nám 
krátkou návštěvu jednání z galerie (kde se nesmí 
fotit ani natáčet, prostě nijak nerušit jednání, proto 
tady fotku nenajdete, jen z předsálí u vlajek všech 

členských států) a podařilo se, že jsme byli svědky 
jejího vystoupení na ochranu dravých ptáků 
na Jižní Moravě. Mohli jsme přímo na místě 
sledovat, jak se jí podaří dodržet striktně daná 
pravidla - vystoupení je přísně jednominutové, pak 
se může stát, že předsedající vypne mikrofon a 
nejdůležitější závěr vystoupení vůbec nezazní. Co 
kdyby tato pravidla převzala naše sněmovna? 
Třeba by se stihly projednat i zákony, které jsou 
odsouvány z časových důvodů… 

Vraceli jsme se přes Waterloo, kde je velice 
expresívně představena poslední bitva Napoleona. 
Nelitovali jsme eur za videoprojekci a krátký film –   
a dobře jsme udělali. I tady šlo spíš o toleranci         
a vzájemné porozumění než o to, kdo s koho, kdo 
vyhrál a kdo prohrál jednu z bitev. 

I náš přeshraniční projekt Genderglokal, který byl 
důvodem pozvání k návštěvě Bruselu, byl 
o vzájemném pochopení a toleranci. Jsme rády, že 
jsme byly aktivní i při přípravě dalšího projektu 
Genderglokal II na léta 2008 až 2011, který teď 
čeká na schválení Řídícím a monitorovacím 
výborem, aby se mohl od podzimu rozběhnout… 

Broňa Milinková 

 

 
I tak může vypadat zážitek z Bruselu těchto dní -  jeden z těch autobusů 

napravo byl náš 
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Ze základních organizací 
 

ZO ČSŽ Lipovec uspořádala  6. dubna 2008 
v místní sokolovně dětský maškarní karneval. 
K reji a řádění masek hrála jako každoročně 
oblíbená hudební skupina SYNTRY z Lipovce. 
Členky výboru upekly pro každé dítě v masce 
dobré zákusky a další sladkosti děti vyhrávaly v 
četných soutěžích, které byly pro ně připraveny. 
Zlatým hřebem maškarního plesu bylo vystoupení 
slečny Danušky Kakáčové z Holštejna, která 
zapojila všechny děti do pěveckých, hudebních a 
pohádkových soutěží. 
Děkujeme také za velmi pěkné vystoupení 
stepařkám z Lipovce. Občerstvení bylo zajištěno, 
tak k dobré pohodě již nechybělo skoro nic. 
Pořadatelky by příště uvítaly i děti starších 
kategorií. 

 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Je již tradicí, že Český svaz žen v Lipovci pořádá 
na Den dětí výlet do přírody. Letošním cílem byl 
ranč Kopaniny. Sraz byl v sobotu 31. května v 
9,30 hod. před Obecním úřadem v Lipovci. Toho 
dne ráno bylo jasné, že počasí bude po celý výlet  
teplé a slunné.  Všech čtyřicet malých i velkých 
turistů i přes velké vedro cestou plnilo  úkoly, jejichž 
zadání bylo dobře ukryto. Odměnou byla vždy 
nějaká sladkost. Posledním úkolem bylo hledání 
pokladu, o který se všichni zúčastnění rozdělili. 
Nechybělo též občerstvení včetně opékání párků. 
Nejlepším zážitkem pro všechny pak byla jízda na 
třech statných koních.  

 
 
Rčení, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu se jednoznačně potvrdil. 
Spokojené dětské rozzářené oči byly pro nás ženy 
nejlepší odměnou.  
Český svaz žen Lipovec děkuje touto cestou 
sponzorům akce firmě Betas Lipovec, firmě Bef 
Homes.r.o. a Hasičům z Lipovce. 

  Za Český svaz žen v Lipovci 
 Kuchařová Jaroslava – předsedkyně 

 
 

__________________________________________ 
 
 
Projekty 
 
   mají  na stránkách Zpravodaje pravidelné místo. 
Jsou nástrojem pomoci ženám, které hledají své 
uplatnění v životě, nové zaměstnání, ženám, které 
na sobě chtějí pracovat. K 30.červnu tohoto roku 
končí projekt „Neohlížej se a něco dělej!“, o kterém 
jste již byly informovány a jehož služeb i některé 
z Vás využily. 
V rámci projektu vyšel i celorepublikový zpravodaj 
Žena třetího tisíciletí, který jste do ZO dostaly 
v průběhu června a který vedle ohlédnutí za 
projektovými aktivitami přinesl i řadu praktických 
rad a doporučení, využitelných nejen při hledání 
nové práce.  
Informační a poradenské centrum v Brně Vám 
bude k dispozici také v dalším období a to  každou  
středu od 10,00 do 15,00 hod., případně v jiném 
čase, vždy dle předchozí domluvy. 
Součástí projektu byly i konzultační semináře, 
kterých v každém kraji proběhlo pět. Např. 
v Jihomoravském kraji procházely ženy spolu 
s lektorkou kariérového poradenství Mgr.A.Ma-
linkovou,  různými modelovými situacemi, které 
přináší život. 
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A že se názory na jejich řešení  lišily! Za pomoci 
asertivního desatera nakonec ženy vytvořily  pro 
danou situaci tu nejvýhodnější alternativu. Asi není 
náhodou, že mnohem lépe se ženy dokáží  zdravě 
prosadit v pracovních situacích, zatímco říci NE 
v rodinných vztazích, jim dělá obrovské problémy. 
A  protože asertivita úzce souvisí se sebe-
vědomím, byly konzultační semináře věnovány i 
této otázce.  Nejen prostřednictvím přednášek 
psycholožky, ale také  praktickými ukázkami – 
návodem jak ovlivnit svůj vzhled a tím i sebejistotu 
pomocí vhodného nalíčení a oděvu. 
Odbornice na zdravý životní styl zase s ženami 
diskutovala na téma duševního a tělesného zdraví, 
a jak náš život mohou ovlivňovat čísla a co dělat se 
svými dispozicemi zase poradila numeroložka. 
Dalšími tématy konzultačních seminářů bylo 
zvládání stresu a poznání svých sociálních 
kompetencí. 
Co říci závěrem? Konzultační semináře nebyly jen 
o přednáškách a teorii, ale hlavně o možnosti 
neformálního setkání účastnic projektu, které 
spojují podobné problémy, zkušenosti, životní 
situace, a naplnění úsloví „Sdělená radost - 
dvojnásobná radost, sdělená starost – poloviční 
starost“ 

Margita Březnová 
 

 

Jak to vidí lektorka 
 

Počítačové kurzy - modul 3 a 4 
 
První z nich – modul 3 proběhl o prvním dubnovém 
víkendu, modul  4 ve sváteční dny 7.až 9.5.2008. 
(Termíny kurzu se přizpůsobily volným dnům 
Střední odborné školy Morava.) 
Oba kurzy byly plně obsazeny absolventkami kurzů 
modulů 1 a 2, přihlásily se i nové posluchačky. 
Na nich jsem měla možnost ověřit si účinnost 
předešlých modulů – „moje“ posluchačky ovládaly 
svoje pracoviště celkem dobře a po obrazovce 
„nebloudily“ ani neztrácely přehled o souvislostech. 
V modulu 3 jsme si zopakovaly jak základní 
informace o organizaci souborů a složek, tak 
ovládání programů textového editoru a tabulkového 
procesoru z předešlého modul 2, ovšem 
z kancelářského balíku OpenOffice.org.  
Metodika pro tento modul 3 byla výborně 
připravena. Posluchačky dostaly do svých 
písemných materiálů vytištěny návody, jak pracovat 
s obrázky lékárny, výrobku CeTeBe aj., které byly 
uloženy ve složkách ve společném prostoru. 
Posluchačky si musely umět složky zkopírovat 
na plochu svého počítače a tam je taky najít. 
Samostatná práce všechny posluchačky bavila, 
výsledkem byly vlastní prezentace, které lektorka 
dostávala po skončení kurzu. Ve volných 
„přestávkových“ diskuzích se posluchačky přiznaly, 
že teď prezentacím, které běžně dostávají ve svých 
e-mailových zprávách, lépe rozumí. 
 
Modul 4 jsem si jako lektorka postavila dle jejich 
potřeb a schopností. Vypracovala jsem si vlastní 
metodiku pro 20hodinovou náplň kurzu: 
 pro základní informace jsme využily CD Internet 

a elektronická pošta z Národního plánu 
počítačové gramotnosti; často jsem odkazovala 
na encyklopedie Seznamu, především Wikipedii, 
kde jsou pojmy z informačních technologií 
populárně a stručně vysvětlovány, 

 vytvořily jsme si vlastní schránky na různých 
serverech, aby se posluchačky seznámily 
s různým vzhledem a funkcemi serverů, 

 důsledně jsem požadovala jednotné heslo 
v průběhu školení pro všechny schránky apod. 
s tím, že si mohou posluchačky vytvořit 
následně nové-vlastní chráněné vlastním 
heslem, 

 kladla jsem důraz na rozdíl mezi prací 
se schránkou na serveru a užitím programů 
poštovního klienta, výhody a nevýhody obou 
způsobů, 
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 poněvadž v učebně vybavené systémem Linux 
nebylo možné seznámit posluchačky 
s komunikačním prostředkem icq, naučily jsme 
se chatovat na Seznamu/Lidé; vytvořily jsme si 
vlastní „místnost“, 

 vynechala jsem tvorbu webovských stránek 
pomocí jazyka HTML, 

 zařadila do kurzu jen předvedení použití 
programu FrontPage a přenosu FTP 
protokolem, 

 posluchačky byly seznámeny s tvorbou vlastních 
stránek pomocí šablon z adres 
www.webnode.com a www.estranky.cz, 

 neustále jsem zdůrazňovala  nutnost 
monitorování vlastního počítačového prostoru 
pomocí antivirových a antispamových programů. 

 
Nečetla jsem výstupní dotazníky posluchaček, ale 
podle toho, že se do kurzů rády vracely a přiváděly 
i další známé mohu soudit, že projekt splnil svůj 
účel: jednak seznámit ženy rizikových skupin na 
trhu práce s možnostmi informačních technologií, 
ale i pozvednout jejich sebevědomí. 
Doporučení: pro tyto absolventky kurzů má smysl 
činnost informačního a poradenského střediska a 
pořádání dalších kurzů, které by mohly být 
krátkodobé a mít spíš formu klubových odpolední. 
Už dnes máme několik dalších námětů – práce 
s fotografiemi, se zvukem, výstupy na CD, DVD,.. 
Jak se překotně informační technologie rozvíjí, 
nebude jistě o další náměty nouze. 
Poděkování patří manažerce projektu 
Mgr.Březnové za poctivou přípravu studijních 
materiálů a za technické zabezpečení všech kurzů 
a jejich následné vyhodnocení. 

                                                Broňa Milinková 

 Poděkování lektorce…. 

 

 
  

   Krajská organizace přináší všem členkám a jejich 
rodinám výhodu – možnost nakupovat přírodní 
potravinové doplňky firmy FINCLUB plus a.s. za 
klubové ceny, tj. za ceny o 25 – 30% nižší, než za 
jaké je lze obvykle získat. O jaké produkty se 
jedná?  

S jedním z nich, se můžete seznámit v příloze 
tohoto zpravodaje. Pro ty, které rády brouzdají na 
internetu, doporučuji webové stránky 
www.finclub.cz. Pokud se chcete dostat i 
k neveřejným informacím, obraťte se na mě, sdělím 
Vám přístupové heslo.  

S tímto zpravodajem dostáváte do základních 
organizací kartičku s registračním číslem, které 
použijete v případě nákupu na některém 
z distribučních center Finclubu – adresa toho 
brněnského je Hybešova 42, Millenium centrum, 
tel: 542 212 232. Pokud by jste pro své členky měly 
zájem o více kartiček , ozvěte se 

 

 
 

 

KUP KVÍTEK JAK SLUNÍČKO - POMOZ ASPOŇ  
MALIČKO 

   S tímto sloganem vyšlo letos 15 družstev žáků 
SOŠ Morava (tak jako každý rok) do ulic Brna, aby 
prodejem kytiček přispěli na fond Ligy proti 
rakovině (LPR) Organizátorem této akce bylo opět 
krajské středisko žen a výsledkem akce byla částka 
34 278,35 Kč (za ty drobné mohou eura – občas si 
kytičku zakoupí i cizinec) odevzdaná na příslušný 
účet. Pokud jste neměly možnost si kytičku 
zakoupit a rády by jste na tento účel přispěly, 
můžete ještě do 20.10.2008 poslat dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777. Cena  
SMS je 30,- Kč a 27,- Kč z toho obdrží LPR. Bližší 
informace o letošním Českém dni proti rakovině se 
dočtete v přiloženém letáčku. 

   MB 
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Za všechno může sen…. 
   Také se Vám zdá, že existují věci mezi nebem a 
zemí, které…… 

„Bylo to takhle před vánocemi a já, frekventant 
poddůstojnické školy, toho času bytem v Louckých 
kasárnách ve Znojmě, jsem  spolu s dalšími 
„spolubojovníky“ šůroval  (uklízel).To víte,  
předvánoční úklid musí být i na vojně.“, začal svoje 
vyprávění Staňa Olbricht, čestný člen brněnské 
organizace ČSŽ. „Jestli za to mohla únava, nebo 
zvláštní duch toho místa nevím, ale jednoho rána 
jsme se s dvěmi kolegy shodli, že jsme měli velmi 
živé sny. Jednomu se zdálo o statném černém 
koni, kterého nemohl chytit, druhý zase viděl bílou 
paní, a já jsem ve snu potkal  krásnou dívku, která 
se na mě usmála a když jsem se jí zeptal odkud je, 
řekla, že pochází odtud, kde vychází slunce. Že ty 
sny nebyly jen tak, se mí kolegové přesvědčili 
téhož dne. Při líčení zdí  na jedné z nich 
prostoupila kresba koně, jinak skrytá pod nánosy 
nátěrů. Druhý kolega zjistil, že ta bílá paní byl 
desátník, který v noci kontroloval mužstvo ( v bílém 
nočním úboru), a po kterém se spánkem omámený 
voják ohnal židlí, což mělo za následek desátníkův 
rozbitý nos. A jak to dopadlo s mým snem? 
Spolubojovníci mně snesli fotografie všech svých 
ženských příbuzných, ale nic. Až jednou, to se 
blížily další svátky, velikonoční. Jel jsem za rodiči a 
na nádraží v Brně mě oslovila dívka, která jako by 
z oka vypadla té ze snu. Chtěla vědět, kterým 
vlakem se dostane do Kounic. A víte, že to byl 
zrovna ten můj vlak? Alespoň jsem měl možnost 
zjistit, kde bydlí. A taky příležitost, abych ji v prvním 
tunelu políbil. To, že mě hned odmítla s tím, že už 
chlapce má, mě neodradilo – co bych to byl za 
vojáka. A tak jsem při nejbližším volnu  jel do 
Slavkova – třeba ji tu někde potkám. Korzoval jsem 
po náměstí, kde se procházelo plno holek – 
usmívaly se na mě, to víte, viděly pěkného vojáka. 
Jedna z nich  z dálky mávala, ale já si jí nevšímal. 
Po nějaké chvíli jsem cítil něčí pohled. Zase ta 
holka, co mávala, ale já to nebral na sebe. Až přišla 
blíž a řekla :“Jé, dobrý den, vy jste přijel?!“. A tak 
mě ta dívka ze snu provází celý život, oficiálně už 
60 let.“ 

         Z vyprávění zpracovala Margita Březnová 

 

 

              
 

                                       1.8.1948 

 

 

Staňa Olbricht s chotí Silvinkou 

roz Šimáčkovou 

Oznamují že dne 1. srpna 2008 oslaví 

 DIAMANTOVOU svatbu. 

na radnici ve Slavkově u Brna v 11,00 hod 

 

B L A H O P Ř E J E M E !!! 
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Něco pro šikovné ruce – pleteme obvazy pro 
nemocné leprou 

 
Celá akce vznikla přičiněním dr.Bohumíra Riedla. 
Dlouhá léta pomáhá chudým a nemocným v Indii a 
v Africe. V posledních letech organizuje sběr 
dioptrických brýlí a ručně pletených obinadel, 
určených pro nemocné leprou.. Tato obinadla jsou 
tenká, pěkně drží a pacienti je dobře snášejí. 
Stoprocentní bavlna, ze které je Sněhurka 
vyrobena, nevytváří elektrostatický náboj, což je 
pro nemocného důležité 
Spotřeba obvazového materiálu na ošetření 
malomocných je velká, proto je o obvazy a šikovné 
ruce ochotné pomoci ohromný zájem. Plete se 
vroubkovým vzorem (stále hladce) na jehlicích č.2  
z příze zn.Sněhurka bílé barvy. Při výrobě úzkého 
obinadla se začíná na 25 ok, při pletení širokého 
na 30 ok (vždy včetně krajových), délka obvazů je 
275 vroubků (materiál i rozměry je třeba dodržet). 
Hotový obvaz je nutno zapošít. Z jednoho klubka 
Sněhurky je právě jeden hotový široký obvaz. 
Výzvy k pletení obvazů se ujala letos na jaře i 
redakce Praktické ženy. Dr.Riedl čtenářkám 
Praktické ženy vzkázal: „Děláte nepatrné věci 
s obrovskou láskou. Vaše skutky jsou 
obdivuhodné, je velké štěstí, když je člověk 
schopen umět udělat radost druhým, které nezná a 
nikdy nepozná..“ 
A odkud máme všechny tyto informace my na půdě 
Českého svazu žen v Brně?  
Setkávám se při činnosti v sociální oblasti 
s nadšenci, kteří ještě stále věnují svůj čas a 
energii a především kus srdce nezištně těm více 
potřebným. Mezi ně patří i paní Dagmar 
Kotoučková pracující aktivně ve svém volném čase 
ve Svazu tělesně postižených.  
Ta tuto myšlenku a dostupný písemný materiál 
o dobročinné akci přinesla na zasedání městského 
výboru STP – a našla tam odezvu… 
Nyní nás zásobuje bílými klubíčky a hotové obvazy 
shromažďuje. Je v kontaktu s Charitou 
ve Valašském Meziříčí, která zprostředkovává 
distribuci pletených výrobků do leprosárií. Už také 
odeslala první várku použitých brýlí. 
Členky Klubu žen Brno-město, kam jsem vstupní 
materiál a návod na pletení donesla, se daly 
do pletení také a vzkazují: „Přidejte se ! Je to 
drobnost, ruce se při pletení rozhodně neunaví a 
z bílé barvy se dá plést i večer u televize.“ 

Takže – výše citované poděkování patří i vám, 
děvčata z Klubu žen Brno-město. Na listopad 
chystáme přednášku dr. Plagové „O lepře a jiných 
exotických chorobách“. Jakpak exotických – vždyť 
dneska Češi cestují po celém světě! 
No a vy, které plést neumíte nebo nemůžete, 
popátrejte v rodině a pohledejte po šuplících,, jestli 
se vám tam neválí nepoužívané brýle. Určitě 
poslouží někde v Indii či Africe, kde jsou pro mnohé 
obyvatele tak finančně nedostupné, že jsou 
prakticky luxusním zbožím.  
Bližší informace obdržíte na krajském středisku. 

Bronislava Milinková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Zpravodaj krajského střediska ČSŽ Brno. Adresa : Český svaz žen, SOŠ Morava, Řehořova 5, 618 00 Brno. 
Tel: 548 535 016 – 1, GSM: 602 537 777 

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


