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Stávka newyorských švadlen.

Foto: www.nan.cz

Původně socialistický svátek MDŽ je
symbolem boje za rovnoprávnost žen,
každoročně konaný 8. března. Na počest
newyorských švadlen, které vyšly 8. března
1908 do ulic a požadovaly lepší pracovní
podmínky, volební právo a zákaz práce dětí.
V Československu byl tento ve světě
uznávaný svátek zkompromitován komunistickým režimem.
Za počátek Mezinárodní dne žen je
považováno hned několik událostí. Mezi první
patří stávka žen pracujících v textilních
továrnách ve Spojených státech už v roce 1857
pro zlepšení pracovních podmínek.
Poté následovala až stávka švadlen v New
Yorku právě v roce 1908. Průvodu městem se
zúčastnilo více než 15 tisíc žen. Požadovaly
kratší pracovní dobu, lepší platové podmínky,
hlasovací práva a zákaz zaměstnávání dětí.
Stávka byla označována heslem „chléb a růže“.
Chleb symbolizoval ekonomické jistoty, růže pak
lepší kvalitu života.
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Socialistická strana USA rozhodla, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli.
Svátek byl takto slaven od roku 1909 až do roku 1913.
Na první mezinárodní ženské konferenci bylo, díky německé
socialistce Claře Zetkinové, prosazeno pořádání mezinárodního svátku,
zatím bez pevně stanoveného data. Následující rok se poprvé slavil
MDŽ v Dánsku, Německu, Švýcarsku a Rakousku-Uhersku. Tehdy
oslavy připadly na 19. března. Podle události v roce 1848, kdy údajně
pruský král slíbil zavedení práv, včetně volebního, pro ženy.
V Rusku si místní ženy tento svátek poprvé připomněly v roce
1913. Následující rok se po celém světě konaly, kolem 8. března,
protestní akce proti válce. Konečné datum určil studený čtvrtek únoru
1917, kdy petrohradské ženy vyšly do ulic s heslem „chléb a mír“
a spustili tak jednu z revolucí. Přibližně týden poté byl ruský car
donucen abdikovat a provizorní vláda schválila i volební právo ruským
ženám. Tento čtvrtek připadl na 23. únor juliánského
kalendáře, což odpovídá 8. březnu gregoriánského
kalendáře.
Svátek se velmi rychle rozšířil. Socialistickou
obdobou byl Svátek matek. V roce 1975 OSN
oficiálně uznala Mezinárodní den žen. Svátek
následně přijaly i národy, které mnohdy neměli
o jeho existenci ani tušení.
Zdroj textu: www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/47733-mdzstavka-newyorskych-svadlen-pod-heslem-chleb-a-ruze/
Zdroj obrázků: www.nan.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
věci, které vzít můžeme
věci, které vzít nemůžeme
× lednice, televize, počítače a jinou elektroniku
o letní a zimní oblečení
× nábytek
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony.
× jízdní kola a dětské kočárky
o látky (minimálně 1 m2)
× znečištěný a vlhký textil
o domácí potřeby (nádobí)
o obuv (veškerou nepoškozenou)
Sbírka se uskuteční:
Kdy?
od 2.4. 2013 do 5.5. 2013
V kolik? od 8:00 do 14:00
Kde?
budova OÚ Dolní Brusnice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 13.4. u dílny p. Nožičky. Odvoz bude v 10 hodin.
Druhy odebíraných odpadů - Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky
barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry,
mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, lednice, atd.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPAD PŘEDÁVALI PŘÍMO OBSLUZE!!
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Obec a okolí v obrazech

Příchod „jara“ do Dolní Brusnice.

Foto: Jan Suchý

Teplické skály.

Foto: Jan Volf

Atletické závody dětí v Trutnově

Naši reprezentanti.

Foto: Jana Stránská

Výsledky závodů.

Foto: Jana Stránská

Oslava Mezinárodního dne žen

Divadelní vystoupení.

Foto: B. Stránský

Cvičící mládež.
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Okénko do historie
Historická fotografie objektu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
objekt se jedná?

Svědirohová Božena

Tip na recept:
Banánové tiramisu

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byla zobrazena vodárna.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme
současnou podobu objektu.

1 balíček dětských piškotů,
4 banány,
2 balíčky tvarohu,
2 kelímky pomazánkového másla bez příchuti,
1/2 hrnku moučkového cukru,
1/2 hrnku rozpustné nebo scezené kávy,
3 lžíce rumu,
1-2 lžíce kakaa.

Příprava:
Tvaroh ušleháme s pomazánkovým máslem,
rumem a polovinou cukru. Zbylým cukrem
osladíme teplou kávu a přilijeme vaječný
koňak. Do zchladlé kávy namáčíme piškoty
a polovinu z nich uložíme na dno vhodné
nádoby. Může to být hlubší plech, zapékací
miska, oválná mísa. Na piškoty navršíme
třetinu krému, na něj rozložíme banány
nakrájené na kolečka. Pak dáme opět
namočené piškoty, krém, banány a vršek
potřeme krémem, který hustě posypeme
kakaem. V chladničce necháme ztuhnout.

Foto: Jan Suchý

Zdroj: http://www.az-recepty.cz
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