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ZPRAVODAJ
krajského střediska ČSŽ Brno

prosinec 2008
Milé přítelkyně,
Věřím, že jste si tentokrát nejen naplánovaly, ale i zrealizovaly vánoční přípravy bez honičky, dřiny,
stresů a vychutnáváte si vánoční atmosféru v klidu a pohodě, obklopené vůní vanilky, jehličí, purpury …
prostě tím, co zrovna Vám přináší radost. K symbolům Vánoc patří také rodina a na rodinu se zaměřil i
ČSŽ uspořádáním soutěže Krásy každé generace, jejíž finále se uskutečnilo v předvánočním období
v Kaunicově paláci v Praze. O České rodině roku 2008 ale i o dalších zajímavostech nejen ze svazového
života se dočtete v následujících řádcích. Příjemné čtení, klid a pohodu přeje
Margita Březnová
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Tato komise rozhodla…

…rodina Drlíkova z Jihomoravského kraje je

„Česká rodina roku 2008“

2. odpovídaly na otázky týkající se jejich života
v rodině , bodovala se shoda
3. na čas sbíraly dobroty na zahradě, které si potom
odnesly domů.
Celá soutěž probíhala ve velmi pohodové atmosféře,
soutěžící i obecenstvo byli spokojeni a pobavili se.
Na ceny přispěla KRŽ ČSŽ, za což jim mnohokrát
děkujeme.
Odměněni byli všichni soutěžící.
Úkoly bodovala dvoučlenná porota. Do poslední chvíle
nebylo jasné, které družstvo vítězí. Velkým
překvapením bylo, že na 1. místě se opět umístila
rodina Drlíků ze Šlapanic, která obhajovala loňské
prvenství. Proč překvapením?Posuďte sami : letos
nesoutěžil tatínek, ale dvouletý Vojta a další člen
družstva Drlíků- Ondra má již 3 měsíce ruku v sádře !
Sklidili velký potlesk.
Do dalšího kola tedy postupují Drlíkovi ve složení
Radka-maminka,Ondřej-syn,Vojtěch-syn.

Již potřetí se v Praze konalo finále soutěže Krásy
každé generace. Kaunicův palác přivítal 5 finálových
družstev, soutěžících ve třech disciplínách – ve
způsobu vlastní prezentace, v plnění zadaného úkolu
a ve volné disciplíně. Že se všichni soutěžící velmi
snažili, vyplývalo i z těsných bodových rozdílů, kdy tři
družstva dělil rozdíl pouze jednoho bodu. To však
nebyl případ družstva vítězného - zvítězilo
s náskokem 13 bodů nad druhou rodinou v pořadí,
která zastupovala Zlínský kraj. K vítězství jistě
přispěla bezprostřednost dětských členů rodiny,
zvláště čtyřletého Vojtěcha, jejichž volná disciplína
vykouzlila úsměvy na tvářích všech přítomných.

A jak vidí paní ředitelka finálové kolo?

Krajské kolo soutěže
Již druhé, se konalo v MŠ v Ponětovicích již na
podzim 2007.
A takto nám tehdy podala zprávu ředitelka MŠ ,
členka ORŽ Brno – venkov Kamila Vlachová
Přihlásilo se 5 družstev, které se utkaly ve 3
disciplínách :
1. stavěly komín z kostek

Finále celostátní soutěže se konalo 23.11.2008
v Praze v Kounicově paláci. Rodina Drlíkova soutěžila
za Jihomoravský kraj. Nebyli zde žádnými nováčky,
jestli si vybavujete, v roce 2006 zvítězili.. Tehdy ve
složení maminka, tatínek a starší syn, tentokrát ve
složení maminka Radka a dva synové – Ondřej a
Vojtěch. Tatínek seděl v publiku a společně s námi
držel palce a fandil. Nebudeme vás napínat, svůj titul
obhájili a měli v Praze veliký úspěch. Prvenství dosáhli
se značným bodovým náskokem.
Klání bylo zaměřeno na soudržnost rodiny, souhru
jejich členů, vzájemnou komunikaci, fungování rodiny
jako celku, jak se členové vzájemně znají a doplňují.
O výbornou atmosféru se po celé odpoledne postarali
moderátoři Jan Rosák a Hana Šimková. V porotě
zasedli starosta města Františkovy Lázně, zástupce
Ministerstva práce a sociálních věcí, Mgr.Vladimír
Prokop z Ministerstva zemědělství, poslankyně
parlamentu ČR Soňa Marková, Ing.Hernady z firmy
Microsoft, čarodějka Marcela Košanová a za ČSŽ
Margita Březnová.
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Soutěž probíhá v době, kdy současná rodina čelí
mnoha sociálním tlakům. V době shonu a spěchu, kdy
často rodičům nezbývá čas si povídat s dětmi, před
spaním číst pohádky a nebo se jen tak společně
procházet. A tak hlavní poslání rodiny, kterým je
výchova dětí, pomaloučku ustupuje do pozadí.
Myšlenka Českého svazu žen, uspořádat soutěž
tohoto typu je velmi pěkná a doufáme, že se stane
tradicí.
Kamila Vlachová

Ze základních organizací
JAK SE BAVÍ ŽENY ?
Velkolepá akce pro ženy proběhla dne 24. října 2008 v
Lipovci.Výbor Českého svazu žen v Lipovci tento večer
zpříjemnil skoro třem stovkám žen různé věkové
kategorie.
Večer byl zahájen pěveckým vystoupením slečny
Kakáčové. Pak následovala profesionální módní
přehlídka paní Jany Kolínkové. Mladé modelky i
modelové předvedli v přeplněném sále spoustu
modelů sportovního, vycházkového a společenského
charakteru. Večerní toalety i šaty z ručně malovaných
materiálů. Určitě si ženy přišly na své, vždyť
vystavované modely si mohly po skončení přehlídky
zakoupit. Zakoupit si mohly také krásné barevné
skleněné korále a ostatní bižutérii, kterou vystavovala
podnikatelka Marta Vítková z Ruprechtova.
Působivé a dynamické bylo vystoupení mladé taneční
skupiny pod vedením slečny Kakáčové.
Překvapivé byly i bezplatné služby manikúry a
kosmetiky paní Marie a Kamily Zouharové
z Kotvrdovic, rovněž tak i paní Jany Polákové ze
salónu Radka z Boskovic.
Nejvíce se líbila francouzská manikúra a umělecké
kresby na nehty. Uspokojeny byly ženy i po stránce
poradenství ke zdravému pěstění a údržbě nehtů.
Přednášku s praktickou ukázkou relaxační masáže
poskytla paní Marie Nečasová z Rozstání. Nechyběla i
věštkyně budoucnosti paní Vilma Rusnáková. O tuto
službu byl nečekaně vysoký zájem.
Pro ženy bylo připraveno bohaté občerstvení.O
hudební produkci se postaral Ondřej Zouhar z Lipovce.
Zlatým hřebem večera byla bohatá tombola, do které
kromě některých členek svazu přispěli velkou měrou
sponzoři: OS Vápeníček, TJ Sokol, Skauti, Hasiči, ZŠ
a MŠ, sítotisk Bartoň, zahradnictví Kolmačka, Betas,
Pedop, Mlékárny Otinoves, Elektro Kurimai, Výtahy
M+K, stolařství Kolmačka. Hlavní cenu – krbová
kamna darovala firma Bef Home, s.r.o. z Kotvrdovic.
Všem jmenovaným patří velký dík, protože bez nich by
se taková velká akce nedala uskutečnit. Těší nás i
velká účast žen z okolních vesnic, pro něž může být
tato zdařilá akce podmětem pro jejich činnost.
Nejdůležitější však bylo, že se ženy velmi dobře
pobavily, rozptýlily, popovídaly, zkrášlily, zazpívaly i
zatančily a myslím si, že se i trochu odreagovaly od
všech každodenních starostí a povinností.
Za ČSŽ Lipovec – Kuchařová Jaroslava

Ve znamení vánočních svátků
se neslo setkání žen blanenského okresu ve
sportovním zařízení Celestika v Ráječku. Nejprve se
ženy věnovaly svému zdraví. Spolu s odbornou
lektorkou paní Humpolcovou se zamyslely nad
životním stylem svým a svých rodin. Po přednášce ve
které mnohé z nich poznaly své dietetické prohřešky ,
měly možnost nechat si otestovat stav svého
organismu pomocí diagnostiky dr.Jonáše. A protože
zájem o vyšetření byl větší než časové a kapacitní
možnosti paní Humpolcové, slíbila jim účast na
akcích v jejich základních organizacích. Po výměně
zkušeností z činnosti krajského střediska a okresní
organizace, představily zástupkyně jednotlivých ZO
přítomné se svými nejzajímavějšími akcemi. A po
tradičním řízku s bramborovým salátem a tombole
přišlo na řadu tvoření.
Každá účastnice setkání si
odnesla
vlastnoručně
vyrobený
originální
zvoneček . I když výchozí
materiál, tj.čtverečky látky
a stužky měly k dispozici
všechny stejné, fantazii
použila každá vlastní. Na
přinesených
vzorcích
lektorky
demonstrovaly,
že
tento
špendlíkový
patch-work je použitelný
nejen na ozdoby, ale i na
adventní věnce a další ozdobné drobnosti.
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Šikovné ručičky
…prokázaly i ženy na předvánočním setkání v Brně,
v SOŠ Morava.
Poté, co si vyslechly přednášku čarodějky a
numeroložky Ivy Krajíčkové, která je zavedla do tajů
čísel a jejich významu pro život jedince i společnosti,
si mohly nakoupit drobnou vánoční keramiku,
kosmetiku nebo si mohly vybrat z pletených či
háčkovaných doplňků.
Svoji představivost a dovednost pak měly možnost
využít při výrobě vánočních ozdob pod vedením
lektorky paní Švihálkové. Základní surovinou pro jejich
výrobu se staly kupované těstoviny nejrůznějších
tvarů a velikostí, které za pomoci tavné pistolky
skládaly a formovaly do podoby něžných andílků. A
pak už jen přidat závěsné ouško, pozlatit, a další
symbol vánoc je připraven navodit tu správnou
atmosféru.

svou budoucnost, aby se nakonec ujal a hojně se
rozšířil téměř po celé Evropě. Jen v protestantské
Anglii roznášel dárky sv. Mikuláš, kterému říkají Santa
Claus. V Nizozemí podobně roznášel dárky Sinter
Klaas. U nás se Ježíšek zabydlel až v 19.století.
Navzdory všem úskalím, které musel Ježíšek
překonat, aby mohl 24.prosince navštěvovat lidské
příbytky a rozdávat dárky, patří dnes bezpochyby
k nejoblíbenějším
a
nejznámějším
evropským
vánočním duchům.
Ke Štědrému večeru patří také Zlaté prasátko. To se
podle tradic zjevuje za odměnu těm, kdo se po celý
den až do východu první večerní hvězdy postí. Tento
zvyk patří k těm nejtajemnějším a dodnes nebyl zcela
objasněn. Prase však bylo v předkřesťanských dobách
symbolem slunce a o zimním slunovratu, na který
připadají křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá
vlády a noci se pomalu zkracují. Protože půst o
Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, pomáhaly
prasátku hlídat děti i méně laskavé vánoční bytosti.
Dohlížel na ně „svatý šprech“, který by prý nezaváhal
nezbedovi provrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní
oči, že je skutečně prázdné

Myslíme na druhé?

Něco k tradicím - Vánoce
Jsou často představovány jako svátky klidu a míru.V
loňském prosincovém vydání Zpravodaje jsme se
dočetly jak se slaví v USA. Tentokrát se zamyslíme
nad významem těchto svátků a jejich oslavami
v průběhu dějin.
Pro křesťany znamenají oslavu narození Ježíše,
pravého člověka a pravého Syna božího, pohané je
chápou spíš jako svátky lásky a přátelství. Příchod
božího syna se začal slavit již ve 4.století. Ačkoliv je
Ježíš jedna z nejznámějších historických postav, nikdo
přesně neví, kdy se narodil. Proto se na různých
místech slavilo v jiný čas. Na křesťanském východě se
začalo s oslavou 6.ledna, zatímco na západě již
25.prosince.
Dárky dříve naděloval svatý Mikuláš. Ježíšek se objevil
až v Německu v době reformního hnutí.Jeho
propagátorem byl Martin Luther (1843-1546), který měl
odpor k oficiální papežské církvi a papežskému
Mikuláši a začal prosazovat nadělování dárků na
Štědrý
den.
Z počátku
se
Luther
setkal
s nepochopením, novému zvyku se začalo říkat
Christkind (Ježíšek) a celé šestnácté století bojoval o

V období vánočních svátků se zaměřujeme nejen na
své rodiny, ale myslíme i na své spolubližní, a to ať
z nejbližšího okolí, tak třeba i na ty na druhém konci
světa.
Vybíráme si, na jaký charitativní účel přispějeme.
V posledním čísle Zpravodaje jsme vás seznámily
s možností přispět svou prací, tj. pletením obvazů, na
nemocné leprou .
V ZO ČSŽ Velké Pavlovice zase mají připraveno ke
stovce brýlí, které chtějí zaslat těm potřebnějším
z rozvojových zemí.
Můžeme pomoci také tím, že budeme myslet i na
dobro své. Jak? Nákupem kvalitních potravin, které
nesou následující znak.

FAIR TRADE
– obchod bez dětské práce
a drancování přírody
Na
stránkách
našeho
Zpravodaje jsme mnohokrát
zmiňovaly termíny fair trade,
férový či správný obchod apod.
a to především v souvislosti
s naší
účastí
v rakouském
projektu Genderlokal. Proto dovolte, abych se s vámi
podělila o bližší informace , které se váží ke
zmíněnému termínu a charakteristické modrozelené
značce na černém poli. Zdrojem informací je internet.
Rýže, čaj, káva, čokoláda… potraviny, které bereme
do ruky každý den. Hlídáme jejich cenu, prohlížíme
etikety s údaji o složení. Řadu důležitých údajů tam ale
nenajdete. Třeba to, že při pěstování kakaa v západní
Africe běžně pracují školou povinné děti. V otřesných
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podmínkách, bez šance na vzdělání. Nebo to, že
kakao je nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou
vůbec. Pokud chcete mít jistotu, že se na výrobě
Vašich oblíbených potravin nepodílely děti a že byly
pěstovány ekologicky, hledejte na etiketě především
symbol FAIR TRADE, partnerského obchodu.
FAIR TRADE je označení pro způsob obchodování s
ekonomicky znevýhodněnými zeměmi, který je férový k
přírodě i lidem. Ve světě funguje už více než 40 let a
také u nás už si můžete v posledních několika letech
vybrat z nabídky Fair Trade kávy (bez kofeinu,
espresso aj.), čajů, čokolád, cukrovinek, rýže, vín
(červených a bílých), ovocných a dalších výrobků ze
zemí Afriky, Latinské Ameriky či Asie. Čím se liší od
potravin, které dostanete běžně v obchodní síti?
Především jsou obchodovány za férovějších
podmínek. To znamená, pěstitelé za ně dostávají tzv.
spravedlivou cenu, která se odvíjí od nákladů na
pěstování a může být výrazně vyšší než běžná cena
na burze. Výkyvy světových trhů a obchodní politika
nadnárodních potravinářských koncernů totiž dopadají
obvykle nejhůř právě na drobné pěstitele v chudých
částech světa. V konvenčním obchodě často dostanou
méně, než za kolik plodiny vypěstovali. Aby se pak
rodiny vůbec uživily, musejí těžce pracovat od útlého
věku i děti. Mají jen mizivou šanci získat nějaké
vzdělání.
Fair Trade se snaží proti dětské práci bojovat. Naopak
dává dětem šanci chodit do školy. Jednou z nich je
holčička Larisa z afrického Pobřeží Slonoviny. Její otec
je pěstitel kakaa a člen Fair Trade družstva Kavokiva.
Díky vyšším výkupním cenám, které od partnerských
organizací v Evropě dostane, může posílat Larisu i její
sourozence do školy. Na různé vzdělávací projekty
nebo výstavbu škol používají družstva i tzv. Fair Trade
prémii, kterou dostávají ještě navíc k výkupní ceně
plodin. Jindy z ní společně financují zlepšování výroby
nebo třeba zdravotní péči nejen pro své členy, ale i
celou místní komunitu.
Fair Trade potraviny jsou také vysoce kvalitní, často
BIO. Na velkých plantážích, odkud vykupují plodiny
velké společnosti, jsou káva a kakao, ale i rýže nebo
cukrová třtina hnojeny chemickými hnojivy, aby byly
výnosy co největší. Fair Trade družstva jsou naopak
motivována k ekologické výrobě. Užívají tradiční
postupy pěstování bez chemických postřiků a hnojiv.
Také další zpracování výrobků je ekologické, potraviny
neobsahují žádné geneticky modifikované či umělé
přísady, emulgátory a podobně
FAIR TRADE garantuje zemědělcům v rozvojových
zemích:
-

férovou cenu za vypěstované plodiny
zálohy za předem sjednanou produkci
dlouhodobé obchodní vztahy s odběrateli a
přístup k úvěru
poradenství v oblasti výrobních postupů a
marketingu

FAIR TRADE ručí za:
- dodržování minimálních pracovních standardů
Mezinárodní organizace práce (ILO
- základní zdravotní a sociální zabezpečení
- zákaz dětské a nucené práce
- šetrné výrobní a zemědělské postupy
ekologické zemědělství
FAIR TRADE umožňuje spotřebitelům:
-

získat ty nejkvalitnější (většinou BIO) výrobky
s garancí
získat
dobrý
pocit
konzumací
eticky
vyrobených potravin
podpořit svým nákupem nejchudší obyvatele
naší planety

Cíle spravedlivého obchodu:
-

-

-

-

-

-

Zlepšit životní podmínky v rozvojových zemích
zkvalitněním jejich přístupu na trhy, posílením
organizací prvovýrobců, vykupováním za lepší
ceny a dlouhodobou kontinuitou v obchodním
partnerství.
Podporovat
příležitosti
rozvoje
znevýhodněných producentů, zvláště žen a
tradičních národů, a chránit děti před
zneužíváním v pracovním procesu
Zvyšovat uvědomění mezi spotřebiteli o
negativním dopadu mezinárodního obchodu
na producenty tak, aby mohli využívat svou
kupní sílu pozitivněji.
Vytvořit
ukázkový
model
obchodního
partnerství skrze dialog, transparentnost a
vzájemný respekt.
Vést kampaně za změny v pravidlech a
praktikách
konvenčního
mezinárodního
obchodu.
Chránit lidská práva propagací sociální
spravedlnosti, ochrany životního prostředí a
ekonomické jistoty.

Všechna Fair Trade pravidla stanovuje a kontroluje
mezinárodní asociace FLO. Jednou ročně vysílá
do každého družstva nezávislé auditory, kontroly
dělají i národní Fair Trade organizace
A CO VY, milé přítelkyně?
Podělíte s námi o své zkušenosti ? S tím co děláte pro
své spolubližní, tedy nejen v oblasti charity, ale
z oblasti vaší každodenní činnosti ve svých obcích,
městech a městečkách….
Naše stránky čekají na vaše příspěvky.
A nyní již jen:

Krásné svátky a šťastný rok
2009
A nezapomeňte! Tak jako každý rok nám zašlete do konce
ledna vyplněnou tabulku z poslední stránky.
Tato tabulka slouží jako podklad pro daňové přiznání, které
za všechny ZO dělá ústředí. Nebo si ho podáváte samy?
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