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ZPRAVODAJ
krajského střediska ČSŽ Brno

„Můj tatínek, to byla osobnost, on udával rytmus. I když na ni byl hodný ( na maminku),
na nás taky, měli jsme pěkné dětství, tak ona byla zvyklá poslouchat. Když tatínek řekl,
že doma bude 20 hus, tak bylo 20 hus. On ji zásobil „po dvoře a po polu“, to byla práce,
ale do zaměstnání ji nepustil. Chtěl ji mít doma pro sebe. Já jsem se vždycky divila, proč
si nenamaluje pusu, proč si nedá rtěnku. A ona, co by řekl tatínek, co on by řekl“.

A musela nosit cop. Nosila dlouhé vlasy, cop, už od dětství, ještě si pamatuji, že když se
bratr ženil, tak si nechala učesat takový proplétaný drdol. Ona byla taková pěkná ženská,
přišla v tom drdolu a otec, protože byl o 10 let starší, tak asi žárlil…
…A pak si ty vlasy nechala ostříhat a u nás byla kvůli tomu taková mela, že se nechala
nakrátko, měla to takové střapaté, měla dobré vlasy. Otec jí to nemohl odpustit…“

červen 2011
Milé přítelkyně,
neodolala jsem, abych neuveřejnila alespoň pár slov z interview, které jsme zpracovávaly pro společnou mezinárodní
publikaci v rámci projektu Grundtvig. Možná i Vás tato slova zavedou do vzpomínek na to, jaké to bylo …Možná i
Vás, pokud ještě máte možnost, přivedou k mamince s otázkou: „ Mami, vzpomínáš si…, řekni mně…“.
Kniha se v současné době tiskne v Polsku a brzy by měla být k nahlédnutí na našem středisku. Zatím si můžete
přečíst o dalších mezinárodních setkáních uskutečněných rámci projektu, který obdržel grantovou podporu v rámci
Programu celoživotního učení i o dalších zajímavostech ze života krajské organizace.
Krásné léto Vám všem přeje Margita Březnová
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Grundtvig – Impulse 50+
Projekt, který získal grantovou
Programu celoživotního učení

podporu

v rámci

Bratislava 11.–13.3.2011
Je slunné sobotní ráno. Sedím v tramvaji a projíždím
tichou Bratislavou. Aha, náměstí Slovenského národního
povstání, tady se v listopadu 1989 zvonilo klíči. A tady
vpravo byl obchodní dům, tuším Prior..
Sjíždíme s kopečka, velká křižovatka. Támhle na rohu
bylo řeznictví, kde jsme kdysi dávno kupovávali lovecký
salám, který v Hodoníně nebyl k dostání. A tady vpravo
za zatáčkou další obchodní dům, tuším postavený až po
roce 1989, kdoví, jak se jmenoval. No, je omšelý..
Jedu
na místo
setkání koordinátorek
projektu
Impulse50+, prý Trnavské mýto 1. Ještěže jsou
zastávky hlášeny. No,jak jinak: adresu Trnavské mýto 1
má Dom odborov, obrovská betonová budova, pomník
socialistické výstavby. Prý je z terasy na střeše výhled
až do Vídně. Na výhled není čas, schůzka koordinátorek
(a jednoho koordinátora Aykuta z Turecka) je vždycky
o soustředění, poznámkách a brainstormingu. Zrovna
pro Aykuta bylo důležité, aby podtitul knihy zněl
„příběhy napříč Evropou“, ne „v Evropě“; další
brainstorming byl o tom, jestli uvádět v knize plná jména
interviewovaných (což má vyšší výpovědní hodnotu),
nebo zkratkou či úplnou záměnou jména..
No, a právě to je podstata projektu, vzdělávat se
v metodice a technice vedení interview!
Kniha, na kterou se všichni těšíme, je vlastně jen boční
produkt.
Dorazili v pořádku další účastníci projektu, chválím
Aykutovy „ovečky“, že trefily i bez jeho vedení.
Dozvídám se, že jsou to jeho žačky z kurzu angličtiny.
Probíhá setkání se slovenskými ženami, členkami
Združenia žien Slovenska, odpoledne budou mít vlastní
jednání, teď jsou k dispozici odpovídat na dotazy
zahraničních účastníků projektu. Za předsednický stůl
sedá i naše předsedkyně Jana Chržová, aby
s přehledem informovala o sociálních podmínkách žen
u nás – no, od těch slovenských se ani po dvaceti
letech neliší. Udivujeme německy a anglicky mluvící
kolegyně tím, jak se volně bavíme spolu Slovenky,
Polky a naše členky. Mně osobně to dělá dobře,
slovanská etnika se přece neztratí, když se neztratila
za dlouhá staletí existence osídlení Evropy.
Milé ukončení jednání jelením gulášem, který navařila
dobrovolně a nečekaně paní Boženka – a zapitého jak
jinak na Slovensku než sklenkou dobrého vínka.

Odpoledne využíváme ke komentované procházce
starou Bratislavou, návštěvou bratislavského hradu –
tedy jeho teras, interiér není pro veřejnost momentálně
přístupný. Výhled na Ľanový most je odsud velkolepý. A
taky hodnotíme toto bratislavské setkání a probíráme
úkoly, které jsou v projektu ještě před námi.
A já se večer vydala na výzvědy na Novou scénu, kde
dávali původní slovenský muzikál „František z Assisi“.
Lístek byl, představením jsem byla nadšená – a
na návštěvu nepotřebujete ani sponzora, jen pár eur,
míň, než byste vydali za muzikál v Brně.
Vracím se ve vzpomínkách k včerejšímu dni strávenému
v Malackách. Odsud jsou totiž naše slovenské
partnerky v projektu. Slavnostní přijetí primátorem města
za zvuku vlastní městské hymny - určitě nahrávku
od kolegyněk musím vyptat, nebylo to „Išiel Macek
od Malacek“; Macek nás čekal až odpoledne
v regionálním muzeu, vyřezaný ze dřeva, skoro v životní
velikosti vítá návštěvníky mezi habánskou keramikou,
krásnými výšivkami, zemědělským nářadím a ukázkou
slovenské jizby s malovanou kolébkou.

Ale zpět k dopolednímu programu. Jsme odvezeni
autobusem do centra volného času – Cvečka, které
využívají pro trávení volného času nejen děti zdravé, ale i
handicapované. Prohlížíme výstavku ručních prací, jedna
žena nám předvádí paličkování.
Diskutujeme o podpoře státu při péči o tyto děti, zpívají
nám písničky z muzikálu, který nacvičily. Vítá nás
ředitelka Cvečka, komentuje prezentaci o činnosti
Cvečka.

Je to zase hodně stejné jako u nás. A tady je první
setkání s Mackem od Malacek, dostáváme jeho figurku
jako dárek; vyrábí je jedna z handicapovaných žen,
zřejmě nejen rukama, ale i srdcem..
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Je pěkné slunné a teplé předjarní počasí, pro účastníky
setkání je naplánovaná procházka po památkách
Malacek; není jich málo, určitě není možno vidět
všechny, ale synagoga, kde procházka končí, nechala
ve všech úžasný duchovní zážitek.
No a honem honem do podvečerní Bratislavy, ubytovat
se a hodit do gala na koncert, který je v historické
budově Slovenského národního divadla – a dál jsem náš
sobotní program už popsala.
Poděkování patří všem členkám delegace za aktivní
účast při všech jednáních, oběma řidičkám navíc
za bezpečnou dopravu tam i zpět.
A závěrem výzva: zajeďte do „vypěkněné Bratislavy“,
projděte se po úžasně upravené pěší zóně, zkuste večer
nějakou kulturu, když k jejímu sledování nepotřebujeme
tlumočníky. No a když se tam vydáte jako členky ČSŽ a
cestou se zastavíte v Malackách, můžete být přijaty
stejně srdečně našimi kolegyněmi, jako jsme byly
přijaty my.
21.3.2011
Broňa Milinková
P.S. A na takové setkání můžete získat peníze
z přeshraničního operačního programu!

Lodž 9.–12.6.2011
„..a tam už to uvidíte“.
Pronesena polsky nás tato věta provázela celým
pobytem v Polsku, nejenom v Lodži. A přesto že lidé
byli vstřícní a radili, přesto jsme párkrát bloudily.
Polské silnice nejsou moc dobře značené, dálnice
zatím není a provoz na dvouproudé silnici od našich
hranic přes Lodž do Varšavy je často omezován
sedmdesátkou a dokonce padesátkou před přechody
přes silnici a výjezdem na vedlejší silnice. Ach jo, Margit
jako řidička si teda užila. Dobře, že jsme si naplánovaly
zvláštní dny na příjezd a na odjezd, ujet víc jak 600 km
za takových podmínek bylo opravdu namáhavé. A to
ještě celou cestu tam pršelo!

A další poznatek – nespoléhejte na plánovače cesty
z internetu! Po vjezdu do Lodže jsme ztratily víc jak
hodinu tím, že jsme se snažily držet plánovače trasy.
Kdybychom tak daly na obyčejnou ženskou intuici a
spolehly se na ukazatele k hotelu Fokus: Ale kdo mohl
vědět, že je najdeme na sloupech osvětlení už od okraje
Lodže, velkoměsta se 750.000 obyvatel? A tak jsme
poprvé slyšely „a tam už to uvidíte“, čemuž předcházel
návod „vlevo, prosto (rovně), na 6.světlech vlevo, potom
vpravo,.. “.

Nojo, ale když člověk neví, co vlastně má vidět, nebo je
budova schovaná za stromy, tak se ptá znovu.
Nebyly jsme v tom samy, ve stejném hotelu bydlely
i naše slovenské kolegyně, které dorazily z Bratislavy
taky autem, a tak jsme druhý den vyrazily na jednání
společně. Prý „ máme GPS, jeďte za námi“. Co bylo
pěšky něco málo přes kilometr, autem znamenalo
kroužit jednosměrkami kolem ulice, která byla
přerušena rušnou křižovatkou při stavbě sportovní Atlas
Arény. Měla jsem nastudovanou cestu, věděla jsem, jak
Atlas Arena vypadá, ale nějak nás GPS kolem ní
nevedla. A tak jsme zaparkovaly na Krzemieniecké 6,
zatímco jednání bylo na Krzemieniecké 2A, ale kdesi
za kruhovým objezdem. „..a tam už to uvidíte“. Ještě že
na plotě byla tabulka s číslem, vlastní budova – bývalá
vila textilního továrníka - byla skrytá za stromy.
Cituji z internetu:
„V 19. století došlo k prudkému rozvoji textilního
průmyslu. Němečtí a židovští obchodníci využili
výhodnou polohu města mezi Německem a Ruskem a
investovali nemalé prostředky do budování mohutných
staveb, cihlových továrních komplexů s nádvořími,
parky, secesními vilami a koloniemi pro dělníky. Vzniklo
tak mnoho nových staveb s průmyslovou architekturou a
Lodž se proměnil v průmyslové centrum a velmi
specifickou metropoli v srdci Polska. V roce 1884 zde
fungovalo 264 textilních závodů všech typů a velikostí – v
té době si Lodž vysloužila přízvisko „polský
Manchester“. ..Lodž je také jakousi Mekkou polského
filmového průmyslu. Jelikož je relativně mladým
městem, nevzniklo zde historické centrum, ani
šlechtický zámek někde na kopci. Přesto se Lodž
právem uchází o titul Evropského hlavního města kultury
roku 2016.“
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Co by vás mohlo zajímat

Hlavní bývalý tovární areál, kde skončila výroba po roce
1989, je využíván jako nákupní a zábavní centrum
Manufaktura – taková Vaňkovka nejmíň desetkrát větší.
( A taky to bylo „ tam už to uvidíte“, jenže nám radící
neřekli, že jde o cihlový červený komplex budov – to
přece v Lodži každý ví,že.)
Vlastní jednání bylo jako vždy sice v přátelské
atmosféře, ale intenzívní. Dostaly jsme do ruky pracovní
verzi knihy, grafička Petra Lepschi z Vídně (ano, má
moravské předky) odvedla dobrou práci. Teď jen kde a
za kolik knihy vytisknout a jak je distribuovat.
Ale taky jak dobře napsat závěrečnou zprávu pro
národní agentury programu Grundtvig. A na to jsme si
nechaly sobotní dopoledne, které bylo krásně slunečné,
a tak jsme pracovaly na terase vily – v její krásné
zahradě pod starými stromy je stálá výstava děl
z proutí, vila totiž slouží jako kulturní centrum mnoha
směrů.

A nastalo poslední loučení se všemi partnery se slibem,
že se určitě dáme společně do nějakého dalšího
projektu. Teď už přece víme, jak na to!
Na projektu máme ještě dost práce – přidaly jsme si
několik dalších interview s našimi členkami navrch
na téma „návrat současných maminek po mateřské
dovolené na trh práce očima matek a tchýní“.
18.6.2011
Broňa Milinková

Rok 2011 – Evropský rok dobrovolnictví (ERD)
Zúčastňuji se za naši organizaci jednání k tomuto
tématu na půdě Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje - ANNO JmK. Jako
členka výboru ANNO JmK tuto organizaci (a tedy i ČSŽ
JmKO) zastupuji na dalších fórech. V květnu to byla
konference v Kroměříži „Dobrovolnictví – opora občanské
společnosti“ a seminář „Jak dlouhodobě pracovat
s dobrovolníky“ – ten byl teda osmihodinový a pořádně
pracovní a navíc v horkém pátečním dnu 3.června. Byl
pořádán pod záštitou naší europoslankyně Ing.Zuzany
Brzobohaté a lektor Adry nám vykládal, jak to dělají oni
v Adře.
A vycházejí najevo zajímavé věci: náš zákon
o dobrovolnictví je postaven na činnosti dobrovolníků
vysílaných do zahraničí, takže jsou v něm podmínky,
které vlastně takovému „obyčejnému“ dobrovolnictví“
brání: organizace musí být akreditovaná, dobrovolník
pojištěný, má nárok na úhradu nutných výdajů apod. A
především – podle tohoto zákona nejsme my, členové
občanských sdružení, jako jsme my v ČSŽ, zahrádkáři,
hasiči, turisté, členové folklórních souborů apod. vlastně
dobrovolníky! Důsledkem je, že nemůžeme naši
dobrovolnou práci vkládat do evropských projektů jako
vlastní podíl na financování.
A navíc Český statistický úřad o dobrovolnících nevede
žádné evidence.
A teď babo raď. Evropská komise chce v rámci ERD
dobrovolníky spočítat – no a my jich oficiálně máme
hrstku. To se projevilo i na setkání k přeshraničnímu
projektu ANNO JmK „Dejme to dohromady“ – rozumí se
s partnery
z Rakouska,
které
bylo
14.června
v Hustopečích. Při chystání příspěvku za ČSŽ na toto
setkání jsem měla dostatek informací, abych připravila
prezentaci na téma „Dobrovolnictví včera, dnes a zítra“.
Použila jsem víc jak dvacet let staré fotky z úklidu
sídliště, oslavy Mezinárodního dne dětí apod. A ne že to
bylo „povinné dobrovolnictví“, jak to nazval student, který
měl prezentaci přede mnou! Oporu jsem měla
i ve slovenských kolegyních, které byly na setkání
přizvány a informovaly, jak je chystán nový zákon
o dobrovolnictví na Slovensku. Myslím, že bychom se
mohli přiučit a hlavně dotlačit pověřené orgány –
momentálně je to Ministerstvo školství, které převzalo
špatný návrh zákona jako horký brambor od Ministerstva
vnitra, aby konečně zákon vyšel a zajistil našim
dobrovolníkům důstojné postavení v Evropské unii.
Kam dál v cestovním ruchu?
To bylo téma dalšího semináře pořádaného ANNO JmK,
kde byl představen projekt „Regionální partnerství a
spolupráce NNO v oblasti cestovního ruchu“. Členové
ANNO JmK prezentovali svůj přínos cestovnímu ruchu a
obrazně na druhé straně stolu seděli zástupci orgánů,
kteří mají cestovní ruch v popisu práce: Ing.Rostislav
Hošek, ředitel Odboru cest.ruchu na Ministerstvu pro
místní rozvoj, a dále pracovnice Odboru regionálního
rozvoje JmK, Turistického a informačního centra v Brně
a Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy.
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Ing.Hošek nás informoval o projektu „Cestování pro
všechny“, kde se v centru zájmu octly takové cílové
skupiny, jako jsou rodiny s dětmi, senioři a zdravotně
postižení. Prý „dost už bylo podpory výstavby golfových
polí; musíme něco udělat pro české rodiny, které nemají
finance na zahraniční dovolené a chtěly by strávit
pěknou dovolenou se vším zajištěním taky u nás doma“.
Takže je možno získat podporu na dovybavení
atraktivních míst, jako je např. Baťův kanál nebo
vinařské stezky tak, aby byla tato místa přístupná výše
uvedeným cílovým skupinám. A taky je možno žádat
o podporu propagace dalších pěkných míst, kterých je
speciálně na Jižní Moravě dost a dost, zatím však
neznámých. A taky jsme jednali o způsobu, jak
nabídnout všechny tyto informace široké veřejnosti.
Na jednání byl přítomen i předseda Agrární komory
Ing.Hlaváček; na první pohled by se zdálo, že Agrární
komora nemá s cestovním ruchem mnoho společného.
Ale kulinární zážitky přece ano! Takže propagace
místních specialit by mohlo být to pravé, co by místo
zviditelnilo a přilákalo tam turisty.
A to by mohla být naše parketa, co říkáte?
Broňa Milinková

Brněnský klub žen

18.5.2011 proběhla návštěva hradu Špilberk. Ve
13.století jej začal budovat Přemysl Otakar II. jako sídlo
moravských markrabat. Později v 17. a 18.stol. byl hrad
Špilberk na pokyn vídeňské vlády přestavěn v mohutnou
pevnost a přeměněn na vězení, jehož jméno vyvolávalo
strach po celé Evropě. Byli zde žalářováni nejenom
zločinci, ale i političtí vězni.
Dnes se zde pořádají velmi zajímavé výstavy, jako
například výstava tapiserií, kterou jsme při návštěvě
měly možnost zhlédnout.
Jednou z hlavních atrakcí je barokní lékárna a na nádvoří
hradu instalovaná zvonkohra. Tato melodická souhra
tónů se rozezní každou hodinu. Nádvoří vytváří
nezapomenutelné prostředí k poslechu a odpočinku. A
teď něco ke staré lékárně: původní pozdně barokní
mobiliář lékárny na Špilberku náležel brněnskému řádu
Alžbětinek, které přišly do Brna z Vídně dne 2.dubna
roku 1750. Nově vybudovaný klášter na úpatí Červeného
kopce přijal první řádové sestry 14.září 1754. Současně
s vybudováním klášterního špitálu muselo také dojít k
instalaci lékárny nutné hlavně v době epidemií a
válečných událostí. V polovině roku 2002 se stará
barokní lékárna stěhovala na hrad Špilberk. Široká
veřejnost má tak příležitost shlédnout tento unikátní
sbírkový fond nejen jako cenný muzejní exponát, ale i
vytvořit si přibližnou představu o tom, jak vypadala
lékárna před více jak dvěma sty lety.

Scházíme se každou druhou středu v měsíci.Náplní naší
činnosti jsou různé přednášky a vycházky.
Například:
10.3.2011 jsme absolvovaly pod vedením p.Zdenka
Choury trening paměti. Prokazovaly jsme znalosti
českých filmů provedly pivní kviz, ověřily znalost
spisovatelů a jejich děl. Prověřily jsme svoji paměť a
pobavily se svou nevědomostí.
13.4.2011 přinesla na klubové setkání pí.Zora Křížová
upečené perníčky, které jsme dle své fantazie
nazdobily. Naše společné výtvory jsme mohly
poskytnout k degustaci svým rodinným příslušníkům.

Naše setkání slouží jako možnost poznávání nových
přátel a obohacení novými poznatky.
Sylva Olbrichtová,

Foto Stanislav Olbricht st.
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Zdravá v každém věku
To bychom asi chtěly být všechny. Ale víme, jak na
to? To co nám příroda dala do vínku, tedy genetický
základ, to zatím ovlivnit neumíme. Životní styl – ten už
ve své režii máme.
A právě na životní styl a zdravou životosprávu byl
zaměřený náš blanenský projekt „Prevence je lepší než
léčba“, který byl spolufinancován z prostředků Nadace
žena ČSŽ.
Když už nemůžeme pro své akce využívat sportovní halu
v Raječku, řekly jsme si, že z toho uděláme výhodu a
situace využijeme pro poznání jednotlivých základních
organizací blanenského okresu.
První projektovou akcí byl celodenní workshop v obci
Žďár, na který byly pozvány ženy z celého okresu.
Co dělat pro optimální váhu – to bylo téma pro
Mgr.Martina Forejta, PhD. A že je to věda! I proto
Mgr.Forejt, odborník na výživu a odborný asistent
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, používá
vědecké metody. Za pomoci přístroje InBody provedl
demonstrativní změření jedné z účastnic (schválně jsme
vybraly štíhlou Mirku, abychom někoho neuvedly
do rozpaků) a na naměřených výsledcích potom ukázal,
o čem vypovídají, kde je vše v pořádku, co by se dalo
zlepšit, na čem zapracovat. A tak jsme se dozvěděly
nejen jak je na tom Mirka s váhou, ale i kolik má tuku,
kde ho má uložený, jak je na tom se svaly, která část
těla by se měla posílit, zda nemá někde otoky, jak je
na tom s kostní hmotou…
O tom, jak přednáška sympatického lektora zapůsobila,
mimochodem některým ženám byla tvář Mgr.Forejta
známá z televizního pořadu Mladší o pár let, svědčí i to,
že asi dvacítka přítomných možnost měření a následné
konzultace využila a tak v přilehlém sklípku vznikla
improvizovaná ordinace, jejíž provoz trval až do
odpoledních hodin ( pro členy FC, a to jsou i členky
krajské organizace, je tato služba za 350,- Kč, pro
nečleny 500,- ).

Ilustrační foto

Další
přednáška
byla
věnována
jednoduchým
diagnostikám, které může každý využít v domácím
prostředí.
Možná to nevíte, ale říká se, že třetí nejčastější příčinou
onemocnění je tzv. acidóza, nebo-li překyselení
organismu. Má prý na svědomí záněty, potíže s klouby,
zažíváním…A opět souvisí s životním stylem –
nevhodným stravováním bohatým napřepálené tuky,
cukry, přísady, s nedostatkem hořčin, se stresem…
A přitom se dá překyselení tak jednoduše zjistit –
papírky na stanovení pH z moči.
Špatná životospráva jako jedna z příčin stojí i
za vznikem rakoviny tlustého střeva a konečníku, či
za rakovinou žaludku.
Včasná diagnostika může odhalit tato onemocnění
v počátečních, bezpříznakových stadiích. Oba druhy
testů – test na okultní krvácení i test na přítomnost
Helicobacteru pylori lze jednoduše použít a vyhodnotit
v domácím prostředí.

Přednáška samozřejmě nebyla jen o testech, ale i
o vlastních chorobách, na které může pozitivní výsledek
ukázat. O jejich předcházení, tj. úpravě životního stylu,
stravě, dostatku vlákniny apod.
Přednášku na „takovéto domácí testování“ přednesla
Mgr.Březnová v rámci projektu ještě v základních
organizacích ve Spešově a v Brumově.
Díky firmě Finclub, která pro účely projektu poskytla
zdarma testy na okultní krvácení, si z každé
přednáškové akce odnesla desítka žen test jako
dáreček.
A teď už se jen všemi doporučeními řídit, abychom
naplnily motto „Prevence je lepší než léčba“ a byly
zdravé v každém věku.
Margita Březnová

Zdroj:internet
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