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Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ)
Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou, kterou tvoří 18 492 členek v 586
základních organizacích (stav k 31.12.2010) a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje
ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální
postavení, profese a zájmy. Členky ZO pracují na dobrovolné bázi na různých úrovních. ČSŽ
je přístupný široké veřejnosti, je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími a jeho činnost
se zaměřuje na podporu práv žen.
Český svaz žen o.s. se ve svém programu hlásí k základním dokumentům přijatým
mezinárodním ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty přijaté OSN, k nimž se
přihlásila Česká republika : Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, vycházející
z Listiny lidských práv a svobod, Akční základna – dokument ze 4. světové konference OSN
o ženách, s cílem posílit práva žen, Peking+5 – dokument 23. mimořádného zasedání Valného
shromáždění OSN Ženy 2000 a dokumenty přijatými v rámci EU: Zásady rovného zacházení
s muži a ženami dané směrnicemi 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2004/113/ES, Evropský pakt pro
rovnost žen a mužů.
Český svaz žen o.s. se zabývá tématikou, která souvisí s postavením žen ve společnosti,
především pak žen na trhu práce, v rodině, žen žijících na venkově a podobně. Hlavními
programovými cíli ČSŽ jsou především prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich
potřeb ve společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích
programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti, humanitární aktivity a uspokojování
kulturně společenských zájmů členek.
Český svaz žen o.s. se zaměřuje na perspektivní projekty financované z ESF a rozpočtu ČR,
národní projekty a projekty, které podporují programové cíle organizace. V r. 2010 se
především zaměřoval na poskytování poradenských a vzdělávacích služeb v Informačních a
poradenských centrech.
Organizační struktura ČSŽ je budována na základě územního principu a tvoří ji ZO, okresní a
krajské organizace ČSŽ.
Orgány ČSŽ jsou :
na republikové úrovni sjezd delegátek okresních organizací (1x za 5 let), ústřední
shromáždění (ÚS), do kterého každý okres deleguje svou zástupkyni a 15 (17) členná ústřední
rada žen (ÚRŽ)
na krajské úrovni krajská rada žen (KRŽ)
na okresní úrovni okresní rada žen (ORŽ), okresní konference a okresní shromáždění
na úrovni základních organizací shromáždění členek ZO a rada ZO
Český svaz žen o.s. je členem České ženské lobby a The Associated Country Women of The
World
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Úvodní slovo
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
Dostává se vám do rukou Zpráva o činnosti Českého svazu žen o.s. za rok 2010: není úplně
snadné takovouto zprávu sestavit, a to z jednoho prostého důvodu. Aktivity organizace jsou
realizovány na mnoha úrovních a samozřejmě ta nejživější úroveň je v základních
organizacích. Když si uvědomíme, že Český svaz žen měl k 31. prosinci 2010 po celé
republice 587 základních organizací a v nich činných přes 18.000 členek (18.492), je jasné, že
taková zpráva se snadno promění v jakýsi stručný a místy až poněkud neuspořádaný pel-mel
informací, který jen mozaikovitě odráží to, co se v organizaci v průběhu roku dělo. Navíc
činnost jednotlivých základních organizací je patrně nejméně tak rozmanitá, jako jsou i její
členky – nelze ji shrnout do pár vět. Najdete zde aktivity kulturní, sportovní, sociální,
volnočasové, vzdělávací, aktivity zaměřené na pomoc životnímu prostředí stejně jako
aktivity, které pomáhají udržovat místní lidové, kulturní tradice.
Vzhledem k tomu, že v srpnu 2008 skončilo financování projektů, v rámci nichž ČSŽ
provozuje Informační a poradenská centra pro ženy (InPc), rozhodly jsme se o pokračování
alespoň některých služeb a o jejich provozování z vlastních prostředků organizace.
V uplynulém roce k udržení a rozvoji činnosti centra v Havlíčkově Brodě dále přispěly
Městský úřad a Úřad práce v Havlíčkové Brodě a Krajský úřad Vysočiny.
Další informace doplněné o jednotlivé fotografie i celé fotogalerie najdete na stránkách ČSŽ
www.csz.cz.
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1. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2010
Informace o činnosti žen a zajímavých akcích, které pořádaly krajské, okresní nebo základní
organizace ČSŽ v roce 2010 a akcích, kterých se zúčastnily, tak jak byly popsány vedoucími
krajských středisek. Některé příspěvky byly doplněny zajímavostmi ze Zpravodajů ČSŽ a
materiálů zaslaných z jednotlivých okresů. Pro větší informovanost a přehlednost jsou u krajů
uváděny základní informace, jako je počet ZO nebo počet členek.
Hlavní náplní života organizací v regionech je podpora společenského života v místech, kde
se ženy sdružují. Jsou integrální součástí regionálních aktivit, které přispívají k udržování
tradic, trávení volného času, k podpoře zlepšení podmínek života žen atd. Spolupracují
s velkou škálou neziskových organizací, státní správou a místní samosprávou.

Středočeský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Panská 7 - vchod Nekázanka 18, 111 53 Praha 1
Vedoucí krajského střediska: Milena Tenczová
Telefon: 222 24 58 41
E-mail: praha@csz.cz
Běžící projekty:
OP LZZ: „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“
(2009-2011).
OP LZZ: Jak posílit dovednosti na trhu práce - Středočeský kraj (2010-2013)
Z činnosti v kraji
Středočeskou organizaci tvoří ZO z okresů Mladá Boleslav Kladno, Kutná Hora, Kolín, Praha
východ, Praha západ, Příbram, Rakovník a Mariánské lázně.
V roce 2010 bylo v kraji 2 526 členek v 82 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek 43
členek, 6 ZO bylo zrušeno. Nejvíce členek – 716 - je v rakovnickém okrese, kde došlo
k poklesu o 2 členky. Nejméně členek je v okrese Praha – východ, kde došlo k poklesu o 1
členku na 17 členek. V roce 2010 přibyl nový okres – Mariánské Lázně, který se skládá ze 3
ZO a 18 členek. Okres Benešov se zrušil.
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, převážně s MÚ. Některé ORŽ a ZO spolupracují
s Městskými a Obecními úřady, které dotují akce, většinou společné. Hasiči půjčují klubovny.
Financování převažuje z vlastních zdrojů, členských příspěvků a projektů EU.
Krajské akce: dvoudenní seminář (s podporou Nadace Žena), dvoudenní výlet do Českého
Krumlova, společný výlet parníkem po Vltavě. Akce Za poznáním okresů s výměnnými
návštěvami členek v okresech. V kraji běží dva projekty z EU, na kterých se aktivně
zúčastňují členky ČSŽ z kraje.
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Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, konec školního roku,
výlety, společenské a vzdělávací akce, přednášky a semináře, besedy, výstavy šikovnosti žen,
mikulášské večírky, vánoční akce.
Okres Kladno
Týdenní zájezd k moři do Itálie.
Okres Mladá Boleslav
Víkendový seminář tématicky zaměřený na zdraví a životní styl, včetně předvádění
nezvyklých výtvarných technik.
Okres Kutná Hora
Aktivní pomoc starým lidem v Domově důchodců, ZO Chotusice má velmi úspěšný taneční
soubor.
Okres Příbram
Pořádání četných akcí pro děti. společně s MÚ.
Okres Mariánské Lázně
Velmi dobrá spolupráce s místními úřady a podnikateli, kteří svými sponzorskými dary
pomáhají tomuto novému okresu.
okres Rakovník
Zájezdy k moři a do hor, dětské karnevaly, spolupráce s hasičským sborem ZO Zbečno.
Okres Praha – západ
Malování chodníku – akce pro děti.
Okres Praha – východ
Společný zájezd na Slovensko.
Okres Kolín
ZO Konárovice – Živý Betlém

KRAJSKÝ SEMINÁŘ „Finanční hospodaření rodin“
Krajská rada žen pořádala seminář 12. a13. listopadu 2010 v krásných prostorách Kounického
paláce. Tématicky byl seminář zaměřen na Finanční hospodaření současné rodiny, aneb jak se
nenechat zaskočit. Tento projekt byl finančně podpořen z Nadace Žena. Projekt si kladl za cíl
zvýšit informovanost a znalosti žen, a jejich rodin, v oblasti finančního rodinného
hospodaření, možnosti úspor, problematiky půjček a zadlužování domácností. Významnou
součástí projektu byla i příležitost k setkávání členek z jednotlivých okresů Středočeského
kraje a ze základních organizací.
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Seminář začal prohlídkou historické části
Prahy. První den byla odborná přednáška na
téma „Na co si dávat pozor při finančních
transakcích“. Následovaly krajské informace
a potom pěkné chvíle při nádherné hudbě a
sklence dobrého moku. Ráno snídaně
v Kounickém paláci a celodenní přednáška o
tom, jak se dá i v rodinném rozpočtu
efektivně ušetřit.

Zájezd do Českého Krumlova
Dvoudenního zájezdu se v červnu zúčastnilo celkem 94 členek a rodinných příslušníků, ze
sedmi okresů kraje. Na nádvoří krumlovského zámku čekala paní Bohdalová, členka ČSŽ a
zároveň profesionální průvodkyně. Za pěkného počasí provedla účastníky zájezdu uličkami
s nádherně udržovanými domy a odborným výkladem přiblížila bohatou historii tohoto
překrásného města. Prohlídka skončila na náměstí, odkud se každý individuálně přemístil zpět
k zámku. Většina účastníků navštívila i překrásný zámek v Krumlově. V podvečer byl sraz u
autobusů a následovala cesta do divadla v zámeckém parku. Jde o světoznámé „Otáčivé
divadlo s nejvyšším stropem na světě“. Představení Sluha dvou pánů poskytlo všem krásný
zážitek.
Další akcí byla prohlídka města České Budějovice. Jihočeská tajemnice všechny provedla a
seznámila s památkami města. Všichni „povinně“ ochutnali místní speciality v restauraci a
poté nasedli opět do autobusů. Další cesta vedla do kláštera Zlatá koruna. Poslední zastávkou
byly Holašovice, vesnická památková rezervace, zapsaná do seznamu Světového dědictví
Unesco od roku 1998.
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Jihočeský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Lannova 63, 370 01 České Budějovice
Vedoucí krajského střediska: Alena Vránová
Tel./Fax: 383 333 311
E-mail: jihocesky.kraj@csz.cz
Jihočeskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
V roce 2010 bylo v kraji 2 763 členek v 98 ZO. Jde o kraj s nejvyšším počtem členek. Proti
minulému roku je celkový úbytek členek 106, 4 ZO byly zrušeny. Nejvíce členek je ve
Jindřichohradeckém okrese, kde je stejný počet členek - 819, jako v roce 2009. Nejméně
členek je v okrese Prachatice, kde došlo k poklesu o 74 členek na 163. Nejpočetnější členská
základna je v ZO Nová Bystřice na Jindřichohradecku – 108 členek. Nejvíce nových členek
(50) přijala ZO Sepekov (Písek).
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, s poslankyní Mgr. Vlastou Bohdalovou připravila
slavnostní odpoledne k Svátku matek za účasti hejtmana Jihočeského kraje. KRŽ pořádala
zájezd na oslavu 10. výročí založení Nadace Žena, kde kulturní program zahájily Pištínské
baletky. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim přispívají
finančně a poskytují zasedací místnosti. Spolupráce je i s policií a kluby důchodců.
Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, projektů, popř.
sponzorských darů.
Krajské akce – zájezd k moři do Francie, zájezd do Prahy na akci k 10. výročí Nadace Žena
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, Prodej květin pro
Český den proti rakovině, konec školního roku,výlety, společenské a vzdělávací akce, burzy,
cvičení, besedy, výstavy šikovnosti žen, péče o zeleň a památníky, mikulášské večírky,
vánoční akce.
Okres České Budějovice
Tradiční akce Zdravá sobota pro ženy – zdravé jídlo, cvičení, péče o tělo
Hry bez hranic - 2. ročník za účasti 4 okolních ZO (Bavorovice.)
Okres Český Krumlov
Víkendový seminář z projektu NŽ spojený s večerní prohlídkou Českého Krumlova,
spoluúčast na celodenní akci pro Dětský domov v Horní Plané. Latrán - členky několik let
vyrábí vánoční výzdobu, kterou je vyzdobeno celé město. Malonty – obnovení tradice
„Pouťového hemžení“, předvádění rukodělné výroby.
Okres Jindřichův Hradec
Jubilejní 10. ročník kuželkářského turnaje, víkendový seminář z projektu NŽ, zájezd ke Dni
seniorů (koupání v rakouském Gmündu), velikonoční a vánoční prodejní výstava pro
veřejnost. Jarní dámská jízda autem po okolí pro řidičky (ZO Strmilov), každoroční pochod
do Rakouska, spolupráce s Klubem českého pohraničí - pochod na hrad Landštejn (Staré
Město pod Landštejnem).
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Okres Prachatice
Setkání s mistrem kuchařem Stupkou - ukázky přípravy zdravých jídel, ochutnávka, beseda,
pořádání letního tábora pro maminky s dětmi a babičky s vnoučaty u Lipna, charitativní
činnosti – Liga proti rakovině, Bílá pastelka, aktivní spolupráce s Kluby seniorů.
Okres Strakonice
Víkendový seminář z projektu NŽ, zájezd členek s rodinou - výlet lanovkou, návštěva sklárny
a kostela v Zwieslu, Figurkobraní ve hře Člověče nezlob se - 4.ročník (Lnáře), tradiční
zábavné soutěžní klání 8 obcí zakončené taneční zábavou (Chrašťovice).
Okresy Písek a Tábor
Aktivita je soustředěna do činností v ZO. ZO Písek aktivně spolupracuje se Svazem
neslyšících, společně pořádají nejrůznější besedy a zájezdy do přírody, divadla i lázní.
V ZO Tábor-Svépomoc každoroční akce tzv. hlinění, výrobky z hlíny, vypálení a malování.
Francie - Cannes
V září uspořádala KRŽ zájezd do Francie na Azurové pobřeží pro 112 členek ze všech sedmi
okresů. Ubytování bylo v rekreačním zařízení na předměstí Cannes, 10 minut od pláže. Dobře
vybavená kuchyně vydávala denně teplé obědy a večeře. Velká jídelna nabízela prostory
k večernímu posezení. Koupání v moři si ženy užívaly podle svých představ. Některé ráno
čekaly na východ slunce a ranní koupání bylo pro ně rozcvičkou. Jiné holdovaly nočnímu
koupání. Denní lenošení na pláži si nenechala ujít žádná.

Součástí zájezdu byl výlet do Saint Tropéz s cestou po pobřeží a úžasnou podívanou na
krajinu, fotografování četnické stanice, vystoupání k pevnosti s překrásným výhledem na
široké okolí. Následovala v přístavu prohlídka jachet od menších až po luxusní. V Port
Grimaund (francouzské Benátky) po procházce městem a projížďce na lodičkách, byl
odpoledne aktivní odpočinek na pláži, kde bylo příjemné dát si české pivo. Prohlídku Cannes,
města světového filmového festivalu, absolvovala každá členka podle libosti, buď
vyhlídkovým autobusem, nebo pěšky. V menších skupinkách se vypravily na výlety do okolí.
Na zpáteční cestě byla zastávka v Monaku, procházka ke knížecímu paláci a pokochání se
krásnou zahradou s množstvím tropických rostlin, poslední pohled na krásné Azurové
pobřeží, než bude tma...
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Návrat s pocitem
příjemně stráveného
času bez starostí,
plného poznávacích
akcí a krásných večerů
s výbornou partou,
harmonikou a zpěvem.
Velký úspěch akce
dosvědčuje zájem o
zájezd příští rok již po
návratu domů.

Plzeňský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Sladkovského 28, 326 00 Plzeň
Vedoucí krajského střediska: Eva Drncová
Telefon: 377 456 081
E-mail: plzensky.kraj@csz.cz
Plzeňskou krajskou organizaci tvoří ZO v osmi okresech Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň
jih, Plzeň sever, Plzeň město, Rokycany a Tachov.
V roce 2010 bylo v kraji 2 030 členek v 70 ZO. Proti minulému roku celkově přibyly 3
členky, 4 ZO byly zrušeny. Nejvíce členek je v okrese Plzeň sever, kde došlo k nárůstu o 7
členek na 657. Nejméně členek je v okrese Plzeň město, kde došlo k poklesu o 11 členek na
38. Nejpočetnější členská základna je v ZO Zbiroh na Rokycansku – 122 členek.
Krajská a okresní organizace spolupracují s neziskovými organizacemi, státní správou,
dětskými domovy, domovy pro seniory i domovy pro osoby se zdravotním omezením. Např.
Zvíkovec, Horní Bříza, Trnová. Na místních úrovních je vykazována spolupráce s OÚ,
Sokolem, Hasiči, ČČK, Konzumním družstvem, základními a mateřskými školami, rybáři,
Svazem tělesně postižených, kluby důchodců. Dotace od OÚ a MěÚ dostávají přímo ZO a to
zpravidla na konkrétní akce.
Krajské akce
V květnu se konal krajský víkendový seminář v Hojsově Stráži na téma: „Finanční
hospodaření rodiny aneb jak se nenechat zaskočit“ s účastí 45 žen ze 6 okresů. Tato velmi
zajímavá a poučná akce byla financována z prostředků KRŽ. V září se konala v Plzni akce
k 10. výročí založení Nadace Žena. Cílem bylo seznámit členskou základnu i veřejnost
se smyslem a obecně prospěšnými cíly Nadace. V říjnu se uskutečnila návštěva partnerské
organizace Domova Zvíkovecká kytička v rámci „Týdne sociálních služeb a dne otevřených
dveří“ členkami z ORŽ Plzeň-jih, Plzeň-sever, Plzeň-město a Rokycany s předáním materiálů
do výtvarných dílen Domova, prohlídkou prostor a besedou s ředitelkou Domova a starostou
obce.
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Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce : MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, konec školního
roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, zájezdy, spolupráce s Klubem důchodců
a dalšími složkami v obci, každoroční prodej kytiček v rámci Českého dne proti rakovině,
velikonoční a vánoční výstavy, vánoční trhy, výtvarné dílny, kulturní a sportovní akce,
Výměna zkušeností a vzájemné návštěvy členek, mikulášské nadílky, vánoční akce.
Organizování řady aktivit v obcích např.babské bály, posezení s hudbou, posvícenské zábavy,
Kateřinské věnečky, setkání rodáků, vítání občánků, zájezdy a návštěvy divadel.
Okres Beroun
Každoročně je pořádána krajská oslava MDŽ v Žebráku. Klub žen v Berouně spolupracuje
s LKŽ a má výrazný podíl na přípravě oslav MDŽ. ZO Hostomice pořádá taneční kurzy pro
mládež i dospělé.
Okres Domažlice
Klub Domažlice zajistil vystoupení dudáků a ukázku chodských krojů na akci k 10. výročí
založení Nadace žena v Praze. ZO Čermná pořádá tradiční Kateřinský věneček, spolupracuje
s Dětským domovem ve Staňkově, pořádá pravidelně sbírky ošacení pro Diakonii Broumov.
ZO Brnířov pořádá přednášky, navštěvuje divadelní představení, pořádá akce pro děti.
Dvakrát týdně organizuje cvičení pro seniorky, které je v létě nahrazeno vyjížďkami na kole.
Okres Klatovy
Předvánoční posezení s ochutnávkou cukroví (ZO Střeziměř), tradiční ples v Hoštičkách,
dětský den, vítání občánků (ZO Mochtín), besedy a sportovní akce pro děti i dospělé (ZO
Chmelná), ZO Ústaleč organizuje setkání rodáků z obce a zajištění občerstvení.
Okres Plzeň jih
Tradiční babské bály jsou pořádány v ZO Losiná a Merklín. ZO Merklín pořádá akce pro děti,
sbírky pro Diakonii Broumov, sběr vlny a zbytků látek pro výtvarné dílny Domova ve
Zvíkovci, 30. 4. se konal velký rej čarodějnic a čarodějů.
ZO Letiny spolupracuje se základní a mateřskou školou. Pořádá dětský maškarní bál, oblíbené
módní přehlídky z „Babiččiny truhličky“, besedy se známými osobnostmi a zpívání
vánočních koled v kostele a u vánočního stromu. ZO Blovice zajišťuje pravidelně kulturní
vystoupení členek na členských schůzích, návštěvy divadel, PC kurz pro ženy ve spolupráci
s Městskou knihovnou. ZO Ždírec organizuje kroužek dovedných rukou a přehlídky ručních
prací žen, návštěvy kina, divadla, pravidelné cvičení pro ženy i turistické pochody.
Okres Plzeň sever
Okresní setkání žen při příležitosti oslav MDŽ s bohatým programem a občerstvením – účast
100 žen, dětský karneval na ledě, výtvarné dílny pro děti i veřejnost (ZO Tatiná). Jubilejní 20.
vánoční trhy, dětský maškarní bál (Hromnice). Spolupráce s Muzeem v Mariánské Týnici a
klubem důchodců, účast a vítězství v soutěži „O nejlepší vánoční cukroví“ (ZO Kralovice).
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Okres Rokycany
Výtvarné dílny pro děti i veřejnost, vánoční trhy, cvičení pro ženy, pěší i cyklovýlety do
okolí.
Okres Tachov
„Setkání žen – ředitelek, působících na území města Tachova“, kde byl přítomen
místostarosta a jeden radní. Beseda doplněná módní přehlídkou a bohatým občerstvením.

Akce k 10. výročí založení Nadace Žena
V září se konala v Plzni celokrajská akce k 10. výročí založení Nadace Žena. Důvodem byla
skutečnost, že Plzeňský kraj obdržel v hodnoceném období 13 grantů a v rámci vzdělávacích
akcí bylo proškoleno na 600 žen; navíc má NŽ od roku 2008 sídlo v Plzni. Cílem bylo
seznámit členskou základnu i veřejnost s účelem a obecně prospěšnými cíly nadace. Součástí
akce byl kulturní program s ukázkou krojů, retro módní přehlídkou, zpěvem a hudbou.

Karlovarský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Nám. Budovatelů 1423, 356 01 Sokolov
Vedoucí krajského střediska: Jaroslava Hernadyová
Telefon: 606 285 475
E-mail: karlovarsky.kraj@csz.cz
Karlovarskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. V roce
2010 bylo v kraji 316 členek v 18 ZO. Proti minulému roku je celkový nárůst členek o 36,
daný založením ZO Otročín. Nejvíce členek je v Karlovarském okrese, kde došlo k nárůstu o
34 členky na 144. Nejméně členek je v okrese Cheb - 69, tj. o 1 členku více, než v roce 2009.
Nejpočetnější členská základna je v ZO Chýše na Karlovarsku – 60 členek.
KRŽ, ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady a organizacemi, hasiči, kluby
důchodců, Svazem invalidů. Byla navázána spolupráce s Městskou policií v Sokolově.
Financování je z členských příspěvků, u ZO z výnosů burz, případně z dotací OÚ aj. aktivit.
Krajské akce - výjezdový týdenní počítačový kurz na chalupě ve Studenci, ozdravný pobyt
v Podhájské, spojený s plavbou po Dunaji do Vídně, exkurze do vojenského prostoru
Hradiště, krajský seminář Strava jako lék, spolupráce s Městskou Policií v Sokolově
v interdisciplinárním týmu.
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Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce : MDŽ, Den matek, Dětský den, maškarní reje s průvody masek, zakončené
tanečními veselicemi, hledání čarodějnice a míchání čarodějnického lektvaru, akce pro děti,
retro oslavy 1. máje s tradičními alegorickými vozy, prodej květin pro Český den proti
rakovině, výlety, zájezdy, luštění tematicky zaměřené křížovky při turistickém pochodu, akce
společenské a vzdělávací, besedy, cvičení, výstavy šikovnosti žen – včetně pečení perníku a
cukroví, mikulášské večírky, vánoční akce.
Okres Karlovy Vary
Pomoc při Olympiádě MŠ, cesta pohádkovým lesem, kde na 12 stanovištích pohádkové
postavy zadávaly dětem úkoly. Akci připravily ženy ZO Útvina za pomoci hasičů a mládeže.
Odměny pro děti byly zakoupeny z výtěžku Masopustu a sponzorských darů AVE, Jednoty,
VZP, Hollandie a hasičů. Specifické podmínky má ZO Bražec, v sídelním útvaru vojenského
újezdu Hradiště v Doupovské oblasti - spoluúčast na přípravě exkurze do vojenského
prostoru. Mladé členky orientují akce hlavně pro děti. Michalskou pouť s taneční zábavou
organizují ženy v Otročíně a jejich taneční skupina vystupuje v sousedních městech.
Okres Sokolov
Účast při projektu Senioři I (realizátor Městká Policie Sokolov), součástí byl Kurs sebeobrany
pod vedením policistů - karatistů. Členky ČSŽ tvořily podstatnou část účastníků. Vítání
občánků, šití kapsářů pro školku, zpěv ve sboru, návštěvy univerzity třetího věku, úklid
autobusových zastávek v obci Šabina, sběr šatstva a různých doplňků pro Diakonii v Úpici.
Okres Cheb
Novoroční tradiční výšlap na Zelenou horu, kde se u Bismarkovy rozhledny podávala polévka
a svařené víno, velikonoční jarmark s ukázkami ručních prací. Kroužek paličkování - na
výstavě v Hranicích u Aše se paličkářky umístily na 2. místě. Sněhové radovánky – účast dětí,
rodičů i prarodičů ve stavění sněhuláků, soutěž rodin o nejvtipnější a nejvydařenější exponát,
ukončená předáním diplomu, sáňkování na „čemkoliv“. Starosta obce Libá ocenil práci
členek ZO a uhradil jim zájezd na koncert Lucie Bílé do Lokte. Zájezd byl spojen s návštěvou
hradu, podhradím a pivovaru. Plesenský jarmark – ZO zajišťuje a prodává občerstvení
v kavárně KD, organizuje posezení při živé hudbě. Tato tradiční akce je velmi kladně
hodnocena vedením města.
Z Podhájské do Vídně
Již po druhé jela parta žen (i několika mužů) na ozdravný pobyt v Podhájské. Na poslední den
byla naplánována plavba po Dunaji do Vídně. Nepříjemné bylo časné vstávání, rychlík do
Bratislavy odjížděl už po čtvrté hodině ranní. V nádražní hale se všichni sešli včas, zívali a
pili kávu. Vlak měl, jak jinak, zpoždění. Příjezd vlaku byl ohlášen v momentu, když vjížděl
do nádraží a v nástupním zmatku zůstala na lavičce v nádražní hale kabelka. Majitelka na to
přišla až ve vlaku a zaúpěla: „Já tam mám všechny doklady, peníze a mobil“. Zavolaný
průvodčí, po vysvětlení situace, z nejbližší stanice zavolal drážním telefonem přednostovi do
Podhájské. Zpětná informace byla skvělá, kabelka se našla a přednosta ji pošle nejbližším
rychlíkem do Bratislavy a večer ji lze u dispečera vyzvednout.
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Další zmatky byly v Bratislavě, kde zrovna ten den začaly platit změny v tramvajové dopravě,
ale zbytek výletu už byl klidný a příjemný. To dokumentují následné fotografie a také bulletin
vydaný krajskou radou žen.

na modré lodi

ve Vídni

Návštěva Vojenského Újezdu Hradiště
O exkurzi do vojenského prostoru byl velký zájem i mezi muži. Přihlásilo se 57 účastnic a
účastníků. Vidět bylo možno nevídané a navíc mnoho zajímavých informací, například, že jde
teprve o třetí civilní exkurzi do tohoto prostoru s největší střelnicí v Evropě. První zastávkou
byl výcvikový prostor Lochotín, kde se z bývalé obce zachoval kostel, hřbitov, škola a
několik obytných objektů. Místo se využívá k nácviku boje o osadu. Zastávka byla i na
nejvyšším bodu prostoru – Jánském vrchu, kde stojí, dnes již nepoužívaná, železná věž. Je
odtud nádherný pohled do okolní krajiny. Z jedné strany pohled na Klínovec, při pootočení je
vidět v dáli Nechranická přehrada, nebo reliéf Českého středohoří. Ač se to zdá
neuvěřitelné, autobus vyjel až nahoru a tak se i kolegyně na vozíku, mohla z krásné vyhlídky
těšit. Další zajímavostí byla návštěva vyvěrajícího minerálního pramene. Exkurze končila
v dnes již částečně zaniklé obci Svatobor. Z původní vsi zůstal jen návesní rybník, ruiny
velkého kostela Nanebevzetí Panny Marie a pozůstatky usedlostí pod kostelem.
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Liberecký kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Jungmannova 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Vedoucí krajského střediska: Věra Pospíšilová
Telefon: 483 100 388
E-mail: liberecky.kraj@csz.cz
Libereckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Liberec a Jablonec. V roce 2010 bylo
v kraji 408 členek v 16 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek 31 členek, 1 ZO byla
zrušena. Více členek je v Jabloneckém okrese, kde došlo k poklesu o 12 členek na 271. Méně
členek je v okrese Liberec, kde došlo k poklesu o 19 členek na 137.
ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim na činnost a některé akce
přispívají i finančně. Okresy spolupracují s mnoha neziskovými a jinými organizacemi Spolkový dům Jablonec, Jablonecký klub onkologických pacientů, Dětské domovy a Dětské
centrum Sluníčko Liberec, Mateřské centrum Jablíčko, Domovy důchodců, Svaz důchodců,
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, Centrum pro zdravotně
postižené Jablonec i Liberec, Levicový klub. Financování převažuje z vlastních zdrojů a
členských příspěvků.

Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, Prodej květin pro Český den proti rakovině,
společenské a vzdělávací akce, besedy, výlety po okolí, vítání občánků, vánoční akce.
Okres Jablonec
Na základě žádosti MěÚ Jablonec o spolupráci v akci „Týden partnerství“ a zároveň
k programu s názvem „Obec přátelská rodině“, byl zorganizován ženami program pod
názvem „Využití volného času rodiny“ (ruční tvoření, výroba hraček, ukázky z pedigu). Účast
na setkání v Babylonu, spojená s přednáškami a prezentací činnosti ČSŽ, přednášky
s právnickou a policejní problematikou, výstavy pro veřejnost a prezentace o činnosti ČSŽ,
pomoc postiženým povodní.
Okres Liberec
Výlety za poznáním okresu, pomoc postiženým povodní.

Sbírání panenek
Na základě výzvy ke sbírání zachovalých panenek s tím, že členka ZO Žižkův vrch na ně vše
potřebné uplete, byla vytvořena sbírka panenek, které mají košilku, kalhotky, punčocháče,
klobouček, svetřík, sukýnku, botičky a jiné doplňky, vše co se běžně nosí. Některé panenky
bylo nutné napřed opravit, namalovat tváře a pak pojmenovat. Původní majitelky potom
darovanou panenku někdy ani nepoznaly.
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Radost měly dárkyně i členky, které o se o akci zasloužily. Některé panenky byly darovány
do Dětského centra „Sluníčko“ Liberec (bývalý kojenecký ústav a dětský domov). Opravené
panenky byly vystaveny v Městské knihovně v Jablonci, dále ve výkladní skříni prodejny
Galanterie, kde byly obdivovány.

Ústecký kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
Vedoucí krajského střediska: Květa Rybárová
Telefon: 604 464 859
E-mail: ustecky.kraj@csz.cz
V Ústeckém kraji krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice,
Louny, Chomutov, Teplice, Děčín a Most. Každý okres má zastoupení v Ústředním
shromáždění, pravidelně se zúčastňují pouze okresy Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice a
Děčín. V dalších okresech je účast minimální nebo žádná.
V roce 2010 bylo v kraji 177 členek v 10 ZO. Proti minulému roku je celkový přírůstek
členek 8 (nejen platících, ale uváděných v informaci z kraje). Nejvíce členek, uváděných
v informacích z kraje, je v okrese Litoměřice, kde je 627 členek, o 14 méně než v roce 2009.
Nejméně členek je v okrese Chomutov, kde došlo k nárůstu o 16 členek na 42. Nejpočetnější
členská základna je v okrese Most, v ZO Bečov 130 členek. Nejvíce platících členek je
v okrese Ústí nad Labem – 138, bez platících členek jsou okresy Louny, Teplice, Děčín a
Most.
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, např. Magistrát v Ústí, MS ČCK, rodinné centrum
Slunečník, a je v asociaci NNO. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními
úřady, které jim přispívají finančně a poskytují zasedací místnosti. Financování je převážně
z vlastních zdrojů, členských příspěvků a dotací. Ústecký kraj má mezinárodní spolupráci
s Německem v ZO Rumburk v okrese Děčín.
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Krajské akce
Z dotací Magistrátu města byly poskytnuty finanční příspěvky na akce – Krásy každé
generace, Puškinův památník, Dětský den, Pohádkový les, Naše tradice. Každý rok před
Vánocemi mají členky možnost prezentovat své výrobky s vánoční tematikou. Populární je
pobyt u moře v Chorvatsku ( pro velký zájem 2x ročně), v červnu „babinec s dětmi“, v září
akce pro rodiny. Ve spolupráci s ORŽ Chomutov KRŽ obdržela dotaci na uspořádání
informačního meetingu Ústeckého kraje a ČSŽ, v rámci projektu Listen to the Voices of
Villages, spojeného s prohlídkou území postiženého povrchovou těžbou, včetně muzea, a s
návštěvou ekofarmy.
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, maškarní bály pro děti, plesy, slet čarodějnic,
stavění máje, konec školního roku, návštěvy divadel, výlety, zájezdy, sportovní akce,
společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy, mikulášské a vánoční akce
Okres Chomutov
Nositel LDT, spolupráce s Dětským domovem. Velké akce čarodějnic - slavnost čarodějnic na
počest Lucifera v Muzeu čertů v Úštěku, čarodějnice na Blatenských slavnostech a
v zooparku, kde bavily děti. Výroba dárků pod stromeček.
Okres Louny
Všechny ZO pořádají maškarní bály pro děti i dospělé, spousty tanečních zábav, pálení
čarodějnic, stavění májek, dětské dny. Ve Staňkovicích - Noc s Andersenem, pomáhání při
zřizování kreativní dílny a zabezpečení jejího chodu, uspořádání „Broučkiády“, v Kryrech
mimo uvedených aktivit uspořádaly Pohádkovou cestu kolem kryrské rozhledny, pomoc
místnímu úřadu při „Vánočním posezení“ pro místní občany.
Okres Litoměřice
Tradiční Maškarní ples a jarmarky, oslava MDŽ společně s městským úřadem, pochod do
Lukova na „Grunt“, na výstavu malířů Litoměřicka, výšlap na kostelíčky „Kalvarie“, zájezd
do Babiččina údolí (ZO Úštěk). Každoroční posvícenská zábava s napečenými koláči,
uklízení návsi a kulturního domu, vyšší zastoupení mladých členek, i osmnáctiletých (ZO
Starý Týn). „Radouňská pouť“ se soutěží o „nej“ pouťový koláč, pouťové bubliny,
Radouňský dřevák. Záchrana stromů v obci (pořad vysílaný v televizi), na kterou ZO obdržela
dotaci z ROPu.
Okres Teplice
Pietní akt Duchcovský viadukt, příprava vítání prvňáčků do ZŠ, spolupráce s Radou
spotřebitelů.
Okres Děčín
Společenské i sportovní aktivity, vlastní kandidátka (pouze z žen) do komunálních voleb,
mezinárodní spolupráce s Německem.
Okres Most
Akce pro děti a mladé lidi, různé kroužky – hra na flétnu, divadlo, šití (ZO Mariánské
Radčice). Výstavy ručních prací s velikonoční a vánoční tematikou, účast na festivalu
Kubešova Soběslav (ZO Bečov ) .
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Okres Ústí nad Labem
Pomáhání a účast při akcích – Puškinův památník, Naše tradice, florbalový turnaj, turnaj
v bowlingu, putování po krásách okresu, Pohádkový les, tradiční „Pinčesový turnaj“ pro ženy
celého kraje, ples ČSŽ, na který jsou zvány i jiné okresy, cvičení pro malé děti.
Exkurze
V rámci projektu Listen to the Voices of Villages byla pořádána exkurze plná paradoxů, a to
v území postiženém povrchovou těžbou. Na jedné straně obrovský povrchový důl, na jiné
pohled na krásné přírodní úkazy a památky. Po vstřebání informací v elektrárně Ledvice a
prohlédnutí povrchového dolu Bílina byl výborný oběd v ekofarmě Brňany. Exkurze byla
zakončena v Podkrušnohorském technickém muzeu, kde je zajímavá kopie hlubinné šachty.

Královéhradecký kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Pražská 59, 541 01 Trutnov
Vedoucí střediska: Valerie Lukášová
Telefon: 499 816 841
Mobil: 774 813 000
E-mail: vychodni.cechy@csz.cz
Královéhradeckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Hradec Králové, Náchod,
Rychnov n.Kněžnou a Trutnov. V roce 2010 bylo v kraji 1 127 členek v 38 ZO. Proti
minulému roku je přírůstek o jednu členku, jedna ZO činnost ukončila a jedna obnovila..
Nejvíce členek je v Trutnovském okrese, kde došlo k poklesu o 34 členky na 350. Nejméně
členek je v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde došlo k nárůstu o 51 členek na 195.
Nejpočetnější členská základna je v ZO Broumov na Náchodsku, 97 členek.
KRŽ spolupracuje s úřady a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Oranžovým domem
v Trutnově – chráněnou dílnou (umožnila zdarma využití prostor na jednání), s Krajskou
radou seniorů v Hradci Králové. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními
úřady, které jim na činnost, akce a projekty přispívají, s ČČK, s Humanitárním centrem
Charita v Uherském Hradišti. Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských
příspěvků, projektů, popř. sponzorských darů.
V kraji je spolupráce Broumovských žen s ženami v Německu a Polsku, Rychnovsko příhraniční spolupráce s Polskem, ZO Solnice, Slatina se účastní příhraničních akcí.
Krajské akce - pořádání soutěže „Prima bábinka“ za účasti i Pardubického kraje. Setkání žen
ve Velké Úpě (ve stylu country) se zaměřením na zdravý životní styl, turistiku, ruční tvorbu,
doplněné o besedu s PČR na téma policejní práce a bezpečnost seniorů. Červnový den pletení
- využití výrobků i pro děti z azylového centra, beseda „Využití volného času“ jak se bavit
s vnoučaty i s kamarádkami. Populární pochod po stopách Prusko-rakouské války. Velký
význam udržování tradic, učení ručních prací, a jejich předávání nejen v organizaci.
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Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den,karnevaly, plesy, slet čarodějnic, prodej květin
pro Český den proti rakovině, konec školního roku, péče o zeleň, výlety, zájezdy, společenské
a vzdělávací akce, besedy, výstavy, mikulášské večírky, vánoční akce. Aktivní zapojení do
komunálních voleb, v některých obcích a městech jsou ženy v zastupitelstvu, ve funkcích.
Okres Hradec Králové
Setkání žen - sponzor akce poslankyně Soňa Marková. Program zpestřila operní zpěvačka a
baletní vystoupení žen z Pouchova. Tvořivé kurzy pletení z pedigu a zhotovení vánočních
ozdob (Roudnice). Nejzajímavější akce - „Roudnická olympiáda“ s dobrovolným vstupným
na charitativní účely. Pomoc postiženým povodněmi finančně i uspořádáním sbírky košťat a
kýblů. Velikonoční tvoření, dětský den a diskotéka (Trávník.). Klubženky - pořádání výletů
po krásách Česka, při setkáních předání malých dárečků.
Okres Náchod
Seminář na téma “Financování a hospodaření rodiny a neb jak se nenechat zaskočit“ doplněný
o besedy na téma první pomoc a moderní medicína a o zajímavosti týkající se hereček
H.Růžičkové a Z. Kabátové a Petra Novotného. Humanitární pomoc pro Afriku a Indii pletlení obvazů, ponožek, rukavic a čepic pro nemocné, spolupráce s Agenturou pro rozvoj
Broumovska na občerstvení při vernisážích a koncertech. Předsedkyně ZO je starostkou
v obci Hynčice.
Okres Rychnov n.Kněžnou
Babský bál, Adventní neděle – předvedení živého Betlému ženami (Ledská). Příhraniční akce
- ZO Solnice a Slatina. Při dožínkách v Polsku předvedení kulinářských výrobků a přehlídka
odívání.
Okres Trutnov
Každoroční jarní a vánoční výstavy na téma “Není vejce jako vejce“ a „Vánoce u našich
sousedů“ (Hořice), výstava paličkované krajky, pravidelné středeční vejšlapy (ZO Úpice).
Učení řemesel našich předků v tkalcovském muzeu (Trutnov), pravidelná burza se sbírkou
pro Diagonii, vítání občánků, varhanní koncert.
Seznámení dětí s historií a přírodou
Jde o akci pořádanou pro děti z Trutnova a okolí pod názvem „Znáš svůj les a okolí“. Děti
jsou seznámeny s celou naučnou trasou, která je lemována pomníky. Ty jsou udržované a
dobře přístupné. Děti jsou informovány o historií bitvy a jsou jim předány obrázkové
materiály o památkách. Přitom si děti sbírají bylinky,zajímavé rostlinky a květiny do herbáře
a naslouchají zajímavostem o přírodě. V červnu se pak rády účastní akce „Po stopách PruskoRakouské války“ a bitvy (1866), kterou připravuje Klub vojenské historie. Po pochodu vojáků
v dobových uniformách si děti mohou prohlédnout Jánskou kapli (dnes malé muzeum) a
Památník vítěze bitvy u Trutnova, generála jízdy Gablenze.
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Soutěž Prima bábinka v Hradci Králové
Soutěž byla pořádána v kraji babičky Boženy Němcové, kde se více než 80 žen vypravilo
podpořit svoje soutěžící babičky, nominované na titul. Šest babiček z Královéhradeckého
kraje a jedna z Pardubického předvedlo, jak jsou vynalézavé, zručné, aktivní a vtipné ve
svých vystoupeních. O výsledku rozhodovala nejen porota, ale i diváci. Akce byla doplněna
netradiční módní přehlídkou, kulturním vystoupením, výstavou ručních prací a prohlídkou
kronik. K tanci i poslechu hrála harmonika a Country skupina.

Pardubický kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Pražská 59, 541 01 Trutnov
Vedoucí střediska: Valerie Lukášová
Telefon: 499 816 841
Mobil: 774 813 000
E-mail: vychodni.cechy@csz.cz
Pardubickou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Pardubice a Chrudim. V roce 2010 bylo
v kraji 390 členek v 15 ZO. Proti minulému roku je úbytek o šest členek. Více členek je v
Chrudimském okrese, kde došlo k poklesu o 4 členky na 378. Málo členek je v okrese
Pardubice, kde došlo k úbytku o 2 členky na 12. Nejpočetnější členská základna je v ZO
Dřenice – 68 členek. Jedna ZO ukončila činnost a byla založena jedna nová - ZO Leštinka
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ORŽ spolupracuje s úřady a neziskovými organizacemi Některé ZO spolupracují s městskými
či obecními úřady, které jim na činnost přispívají (aktivity pro veřejnost). Spolupráce na
akcích s neziskovými organizacemi - s hasiči, zahrádkáři, ČČK dalšími složkami.
Financování je převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků.
Krajské akce – účast na soutěži „Prima bábinka“ a víkendu na horách s Královéhradeckými
ženami. Tradiční pořádání Víkendového semináře na Konopáči u Heřmanova Městce.
Tentokrát ve znamení vzpomínek na školní léta včetně dobových kostýmů (první lásky,
fotografie), nechybělo cvičení, tancování, tvorba dárků z papíru a sáčků od čaje, beseda a
ukázky péče o pleť.

Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce : MDŽ, den matek, Dětský den, prodej květin pro Český den proti rakovině,
akce pro děti i veřejnost, výlety, společenské, kulturní, poznávací a turistické akce, besedy,
velikonoční a vánoční výstavy, předávání zkušeností, znalostí a dovedností, ochrana životního
prostředí, péče o kulturní památky, mikulášské večírky, vánoční posezení.
Okres Chrudim
V rámci projektu „Strava jako lék“ pořádání besed a návštěva farmy v Lozicích u Luže,
včetně seznámení s prací na gruntě a výrobou sýra (ZO Chrudim č.3), výstavy, předvánoční
jarmark, taneční zábavy (Heřmanův Městec), tvorba hraček, dětské karnevaly
Činnost základních organizací je velmi rozmanitá. Všechny se zapojují do akcí pořádaných
okresem. Ve svém okolí prezentuji svoji činnost dle možností .

Kraj Vysočina
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod
Vedoucí krajského střediska: Marie Bohuslavová
Telefon: 569 428 879
E-mail: vysocina@csz.cz
V kraji Vysočina krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad
Sázavou, Pelhřimov a Třebíč.
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V roce 2010 bylo v kraji 1 944 členek v 58 ZO. Proti minulému roku je celkový přírůstek
členek 10, dvě ZO byly zrušeny. Nejvíce členek je v okrese Havlíčkův Brod, kde je 778
členek, o 8 více než v roce 2009. Nejméně členek je v okrese Jihlava, kde došlo k poklesu o
14 členek na 149. Nejpočetnější členská základna je v ZO Světlá nad Sázavou na
Havlíčkobrodsku – 108 členek. Nová základní organizace zahájila činnost v obci Košetice
(okres Pelhřimov) pod názvem JEZINKY.
Krajské akce
Český svaz žen na Vysočině je zapojen do aktivit Kraje Vysočina. Je členem Krajského
koordinačního uskupení neziskových organizací( KOUS), má své volené zástupce v sekci
poradenství a volného času, v roce 2010 se díky propojení členky sociální komise kraje s ČSŽ
otevřela možnost podílet na přípravě a tvorbě Koncepce prorodinné politiky kraje. Při
krajském středisku pracuje v rámci udržitelnosti projektu EQUAL/MOPPS Informační a
poradenské centrum, jeho konkrétní aktivity pro veřejnost byly na základě zpracovaných
žádostí o dotace podpořeny v rámci prorodinné politiky krajem Vysočina a dotacemi Města
Havlíčkův Brod. Aktivní pomoc ženám, které se zapojily do voleb, ať už na celorepublikové,
nebo komunální úrovni. Všechna ryze ženská uskupení byla úspěšná a ženy získaly svoje
zastupitelky.
Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim přispívají finančně
a poskytují zasedací místnosti. Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských
příspěvků a projektů.
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, Prodej květin pro
Český den proti rakovině, konec školního roku, společenské a vzdělávací akce, burzy,
cvičení, besedy, výstavy šikovnosti žen, péče o zeleň a památníky, mikulášské večírky,
vánoční akce.
Okres Jihlava
Adventní radování – akce pro děti, spojená s děláním dekorací do oken i na vánoční
stromeček, zdobení věnců.
Okres Havlíčkův Brod
Michalovické štrůdlování v ZO s průměrným věkem 38 let, podzimní řemeslnický jarmark
v Rozsochatci s místními i přespolními a prodejem dětských výrobků, keramiky, šperků, knih,
kosmetiky, svíček, cukrovinek i koláčů.
Okres Žďár nad Sázavou
Soutěž “O nejlepší Štěpánovský moučník“ s výrobky i recepty a doprovodným programem.
Seznámení dětí s řemesly formou jarmarku a úkolů spojených s řemeslnou výrobou.
Okres Pelhřimov
Soutěž O nejkrásnějšího beránka, nejen pečeného, ale i z textilu, papíru či tlačenky
v Černovicích.
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Množství dobrovolnických akcí, kterými ČSŽ v obcích obohatil společenský a kulturní život,
je obrovské a jen těžko lze všechny vyjmenovat.

Předvánoční hodování
Jak se již stalo zvykem, adventní čas v Rozsochatci
zahajují občané společně. Letošní akci s názvem
"Předvánoční hodování" připravily členky ČSŽ a obecní
úřad v sále obecního domu. Jak již napovídá název
programu, hlavní částí byla kulinářská soutěž, tentokrát v
pečení z tvarohu a sýru ve slané i sladké podobě. Výrobky
hodnotila komise složená ze zastupitelů obce, ale i
návštěvníci měli možnost vybrat jednoho výherce ceny
diváků. Poté vyhlásil starosta obce vítěze fotografické
soutěže "Rozsochatec ve fotografii 2010". Všechny
soutěžní fotografie byly vystaveny na adventní akci.
Během celého odpoledne byl pro děti i dospělé diváky
připraven bohatý kulturní program, výstava vánočních
dekorací a děti si odnášely vlastnoručně vyrobené
dekorace z tvořivé dílny. Předvánoční hodování bylo
ukončeno v podvečer slavnostním rozsvícením vánočního
stromu.
JEZINKY Košetice - založení ZO 1.9.2010
Akce Loučení s létem, aneb cesta pohádkovou říší.
Jezinky, rodinní příslušníci a kamarádi připravili jedenáct
soutěžních stanovišť, plných pohádkových postav. Po
projití pohádkové cesty čekalo na všechny účastníky
občerstvení a zábavná činnost na místním fotbalovém
hřišti. I přes nepřízeň počasí se akce zdařila, cestu prošlo
110 dětí. Příprava staročeského jarmarku, provoněného
vánočními perníčky, s možností koupě drobných dárečků,
vánočních dekorací a občerstvení, byla náročná, ale
pochvala od návštěvníků jarmarku vše vynahradila.
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Jihomoravský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Řehořova 5, 618 00 Brno – Černovice
Vedoucí krajského střediska: Mgr. Margita Březnová
Telefon: 548 535 016
E-mail: jihomoravsky.kraj@csz.cz
Jihomoravskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Blansko, Brno - město, Brno venkov, Břeclav, Vyškov a Znojmo. ORŽ je pět, protože v okrese Vyškov existují jen 2 ZO.
V roce 2010 bylo v kraji 861 členek v 29 ZO. Proti minulému roku je celkový přírůstek
členek 58, ZO stejný počet. Nejvíce členek je v okrese Blansko, kde je 408 členek, o 6 více
než v roce 2009. Nejméně členek je v okrese Brno město, kde došlo k poklesu o 3 členky na
19. Nejpočetnější členská základna je v ZO Bulhary na Břeclavsku – 83 členky.
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi (Banno, Platforma), s NNO (Nesehnutí, Charita aj.).
Některé ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim přispívají finančně nebo
poskytují zasedací místnosti. Spolupráce je i s místními organizacemi, firmami a médii.
Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků a projektů.
Krajské akce
K největším akcím krajské organizace patří pokračování mezinárodního projektu Gruntvig
Impulse 50+, na který byla získána grantová podpora z Programu celoživotního učení. V roce
2010 šlo o březnové setkání žen v tureckém Izmiru a červnové setkání v Norrköpingu ve
Švédsku. Nejnáročnější byla pro členky pracovního týmu příprava a realizace mezinárodního
setkání v sídle krajské organizace v Brně. Hlavní část setkání s workshopy k projektovým
tématům se uskutečnila na půdě SOŠ Morava.
Jako krajská akce se v prostorách SOŠ Morava ve spolupráci s ORŽ Brno-město a Brnovenkov uskutečnil tradiční Den pro nás. Kromě přednášky a besedy na téma prevence
rakoviny tlustého střeva, si ženy odnesly poučení z oblasti cukrářství (naučily se dělat
zajímavé ozdoby na dorty) a výtvarných technik (malba voskovými pastelkami na textil). Pro
všechny členky kraje byl určen zájezd na Znojemsko, spojený s pobytem v termálních lázních
v rakouském Laa an der Thaya .
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, masopustní průvody, karnevaly, slet čarodějnic,
prodej květin pro Český den proti rakovině, sportovní turnaje, jarmarky, lidové zvyky, konec
školního roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, burzy, cvičení, besedy, výstavy
šikovnosti žen, mikulášské a vánoční akce.
Okres Blansko
Dětský maškarní karneval, ples, pohádkový les a drakiády, pokračování v lidových tradicích,
dílničky, lampiónový průvod, mikulášské bály a besídky, vánoční strom a besídka.
Okres Brno - město
Přednášky a vzdělávací akce.

Strana 25 (celkem 36)

Okres Brno – venkov
Dětský maškarní karneval, ples, masopustní akce, babské hody, jarmarky, výstavy.
Okres Břeclav
Mikulášské bály a besídky, pohádkový les, vítání občánků, ostatky, babské hody, kácení máje,
dílničky.

Okres Vyškov
Dětský maškarní karneval a ples, drakiády, lampiónový průvod.
Okres Znojmo
Mikulášské bály a besídky, ostatky, babské hody, jarmarky.
Mezinárodní projekt Gruntvig

Od 1.8.2009 trvá projekt Gruntvig Projekty partnerství v rámci Programu celoživotního učení,
ve kterém jsou partnery organizace z Rakouska, Německa, Švédska, Slovenska, Polska a
Turecka. Součástí projektu jsou mezinárodní setkání v sídlech jednotlivých zúčastněných
partnerů s konečným cílem vydat knihu popisující kulturní rozdíly mezi západem a
východem, včetně rozdílů v životních podmínkách žen různého věku. Na mezinárodních
setkáních jsou workshopy, které mají zajistit jednotnou strukturu společné publikace a zvýšit
čitelnost textu. V březnu 2010 byla třídenní akce v Izmiru v Turecku. K zajímavostem patří i
zkušenosti se zdejší organizací, která má na starosti sociální péči, převážně pro ženy, a která
je dotovaná tureckou vládou. Jde hlavně o poradenství, vzdělávací kurzy, provoz mateřských
škol, řešení osobních problémů. Nechyběl ani výlet za historií – do chrámu v Efezu.
Na programu setkání v České republice, v Brně, byla prohlídka školy, beseda se žákyněmi i
členkami ČSŽ, ale také návštěva vinného sklepa, turisticky atraktivních Punkevních jeskyní či
divadelního představení v Městském divadle Brno.
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Zlínský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Divadelní 1333, 760 01 Zlín
Vedoucí krajského střediska: Hana Königová
Telefon: 577 210 379
E-mail: zlinsky.kraj@csz.cz
Zlínskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště.
V roce 2010 bylo v kraji 1 343 členek ve 41 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek 30
členek, 6 ZO bylo zrušeno. Nejvíce členek je ve Vsetínském okrese, kde došlo k nárůstu o 19
členek na 557. Nejméně členek je v okrese Uherské Hradiště, kde došlo k poklesu o 50 členek
na 171. Nejpočetnější členská základna je v ZO Rožnov na Vsetínsku (po sloučení) – 157
členek.
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, které projevily zájem. Některé ORŽ a ZO
spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim na činnost, akce a projekty přispívají i
finančně. Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, projektů, popř.
sponzorských darů.
Zlínský kraj má mezinárodní spolupráci se Slovenskem, je navázaná v okrese Vsetín i na
obecní úrovni v ZO ( např. rožnovské ženy – beseda se slovenskou podnikatelkou).
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, prodej květin pro
Český den proti rakovině, konec školního roku,výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy,
výstavy šikovnosti žen, mikulášské večírky, vánoční akce.
Okres Zlín
Český den proti rakovině, spolupráce s Asistenčním centrem pro podporu podnikání žen ve
Zlíně, o.s. Nenuda s činností pro děti, drakiády a Halloween, podpora tradičního
mezinárodního soutěžního setkání dětí z mateřských školek pod názvem „Zlínský škrpálek“,
seminář z grantu Nadace Žena, zajištění sponzorských darů na dárky pro děti z dětských
domovů, fašanky, zájezdy do Polska, dětské bazárky, tradiční rozsvěcení vánočního stromu
ZO Štípa s vánočním cukrovím a zpíváním koled (rekordních 200 návštěvníků).
Okres Vsetín
Účast na Univerzitě třetího věku žen ze Zubří, soutěž o nejchutnější výrobky z jablek
v Jablůnce, starodávný jarmark-Rožnov, cimbálový festival-Valašské Meziříčí, zájezdy za
hranice ČR, beseda s podnikatelkou v SR.
Okres Kroměříž
Na krajský projekt „Screening prsu“ formou přednášek s podporou Zlínského kraje, navázal
v roce 2010 seminář podpořený městem Kroměříž s cílem zdravého životního stylu, „Strava
jako lék“.
Okres Uherské Hradiště
Fašank pro celou obec-Rudice, pochovávání basy- Popovice,
módní přehlídky pro celou obec-Tupesy.
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Není zde obsažena celá činnost ORŽ a základních organizací, je mnoho důležitých a
prospěšných akcí, o kterých nedají vědět, dělají je ženy nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní,
ať se jedná o oblast zdravotní, vzdělávání, sport nebo sousedskou výpomoc.
Zlínský škrpálek
Na úspěchu již tradiční akce „Zlínský
škrpálek“ má velký podíl Český svaz žen ORŽ Zlín. Ta se od samotného vzniku, to je
od 1. ročníku v roce 2005, angažuje nejenom
při přípravě „Škrpálku“, ale i organizačně při
realizaci akce, a také přispívá finančně.
Nemalou měrou přispívají i Magistrát
statutárního města Zlína a Krajský úřad
Zlínského kraje.
Pátý, jubilejní, ročník Festivalu mateřských
škol Zlínský škrpálek, který se uskutečnil 7.
dubna. 2010 v Městském divadle Zlín, byl
nezapomenutelným jarním zážitkem pro více
jak dva tisíce diváků. Ti se v průběhu
dvouhodinového
programu
vystřídali
v hledišti divadla při podívané na malé
umělce z dvaceti mateřských škol celého
regionu. Na pódiu se vystřídalo téměř tři sta
padesát dětí.
Zlínský škrpálek je přehlídka nesoutěžní, protože vítězem je každý malý odvážlivec, který
dokáže pod vedením své paní učitelky vystoupit před naplněným divadlem . Totéž platí i o
všech vystupujících učitelkách, z nichž jsou některé také členkami ČSŽ. Ty mistrně
předvedly, že i v časovém limitu čtyř minut dokážou předvést mini představení, které diváky
uchopí za srdce. Sálem se ozýval neustále bouřlivý potlesk a rodiče neskrývali své nadšení a
často i dojetí. Jedno představení bylo lepší než druhé. Všichni se shodli, že rok od roku je
program kvalitnější. Celé, až po střechu naplněné divadlo, bylo plné radostné a pohodové
nálady.
Tato nová kulturní tradice zlínského regionu, prezentující práci mateřských škol, dostala letos
mezinárodní rozměr. Přehlídky se zúčastnili zástupci partnerských měst ze Slovenska a
Polska a odjížděli s velkým nadšením a s plány pro další spolupráci.
Neodmyslitelnou součástí kulturní přehlídky je výstava výtvarných prací žáčků mateřských
škol.
Členky ORŽ Zlín jsou velmi hrdé, že jsou součástí takové kulturní akce a již dnes se
připravují a těší na 6. ročník Zlínského škrpálku v roce 2011.
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Moravskoslezský kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Ulice Pionýrů 1757, 738 02 Frýdek – Místek
Vedoucí krajského střediska: Zdeňka Mokrošová
Telefon: 558 647 830
E-mail: moravskoslezsky.kraj@csz.cz
Moravskoslezskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Bruntál, Nový Jičín, Karviná,
Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a ZO Slavkov u Opavy.
V roce 2010 bylo v kraji 1673 členek ve 43 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek
členek 34. Bylo zrušeno 6 ZO. Nejvíce členek je v Novojičínském okrese-501, zde došlo
k poklesu o 7 členek . Nejméně členek je v Slavkově u Opavy, kde došlo k poklesu o členku
na 48.
KRŽ spolupracuje s organizací ANNO. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a
obecními úřady, které jim přispívají na jejich činnost sponzorskými dary. Moravskoslezský
kraj má mezinárodní spolupráci v okrese Nový Jičín a Karviná.
Mezinárodní spolupráce je v okrese Nový Jičín s organizací Slovenských žen z Martina a
v okrese Karviná s ženami s Polska.
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, Velikonoční výstavky, slet
čarodějnic, konec školního roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy
šikovnosti žen, mikulášské večírky, vánoční akce. Těchto akcí se zúčastňují všechny ORŽ
Moravskoslezského kraje. Tradicí Moravskoslezského kraje je Víkend pro ženy, kterého se
zúčastňují všechny Okresní rady žen v kraji.
Okres Ostrava
Únorový taneček, který je již mnoho let tradicí, s vyhlášením soutěží pro pány ve třech
kategoriích – Myšák, Borec a Fešák roku 2010. V ZO ČSŽ Nová Běla byl založen pěvecký
soubor Novobělské babičky, který vystupoval i na Slovensku.
Okres Nový Jičín
Setkání žen regionu pod názvem Jak se ženy umí bavit (již po šestnácté). V kulturním
programu vystoupily děti MŠ Rybí, břišní tanečnice z Kopřivnice, za přítomnosti starostky
obce Rybí. Setkáni žen v Trojanovicích s družební organizací Slovenských žen z Martina.
Okres Frýdek – Místek
Oslava MDŽ pro členky v kině ve spolupráci s KSČM Frýdku Místku. Byla přítomná i
primátorka Frýdku Místku. Hlavním programem byl film Líbáš jako bůh.
Okres Karviná
Z mnoha akcí je největší Valentinský ples. Humanitární sbírka pro o.s. Diakonie Broumov, ve
spolupráci s Gminy ze Zybrzydowic vyhlášení VII. ročníku soutěže v pečení, vaření a
vyrábění výrobků k Velikonocům.
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Okres Bruntál
Dámská jízda, čertí rojení, velký Pavlovický den, vznik tanečního souboru Poupata v ZO
Slezské Pavlovice.
Okres Havířov
Havířov v květech, podzimní Veselé odpoledne s amatérskými soubory, akce folklórního
souboru Havířovské babky (20 let vystupují) a divadelního souboru Dad (ZO ČSŽ Dolní
Datyně), silvestrovské akce, seznamování veřejnosti s činností neziskových organizací.
ZO Slavkov u Opavy
Lednový sjezd netradičních „sjíždidel“ - velký úspěch. Přednáška Zdravotní problémy žen.

Olomoucký kraj
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Třída Svobody 31, 772 00 Olomouc
Vedoucí krajského střediska: Anna Vaňková
Telefon: 585 518 324
E-mail: olomoucky.kraj@csz.cz

Olomouckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk,
Jeseník. V roce 2010 bylo v kraji 1 268 členek ve 49 ZO. Proti minulému roku je celkový
úbytek 55 členek, 2 ZO byly zrušeny. Nejvíce členek je v Olomouckém okrese, kde došlo
k poklesu o 18 členek na 524. Nejméně členek je v okrese Prostějov, kde je stav členek 97,
stejný jako v roce 2010.
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a
obecními úřady. Financování je převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků.
Olomoucký kraj má mezinárodní spolupráci s Polskem a Slovenskem. Je v okrese Šumperk,
v ZO Rapotín pod názvem Česko-Polská mozaika a v ZO Ruda nad Moravou s Karovjankou
v SR. V okrese Jeseník jde o spolupráci ZO Mikulovice s polskou obcí Glucholazy, vč.
soutěží, např. o nejlepší studenou kuchyni, kde ZO Mikulovice získala trofej.
Krajské akce
Seminář z grantu Nadace Žena jako víkend pro ženy, vč. kulturního programu. Jednodenní
výlety pod názvem Poznej svou vlast s účastí nejen žen, ale i dětí a mužů. Šlo o zájezdy do
lázní Luhačovice a lázní Jeseník, spojené i s poznáním léčivých pramenů a kulturních center.
Podíl na odstraňování povodňových škod a pomoc postiženým rodinám
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, vítání dětí do života, karnevaly, slet čarodějnic,
Květinový den, konec školního roku, vítání dětí do první třídy, výlety, společenské a
vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti žen, mikulášské, vánoční akce a koncerty.
Okres Olomouc
Uspořádání akce Kdo si hraje nezlobí, pro děti z 5 stacionářů (ZO v Rouské). Zásluha na
pořádání přednášek na téma Prevence rakoviny prsu a děložního čípku. Obnovení Obecního
práva (ZO Třebčín), dožínky.
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Okres Prostějov
Soutěž v přednesu básní Wolkerův Prostějov – ORŽ Prostějov. Účast a výhra ZO Jesenec
v soutěži Zahrádka – každé ženy pohádka, spojená s pozváním na Flora Olomouc – účast.
Okres Přerov
Zapojení do regionálních slavností, vč. pořádání plesu, přednáška o holocaustu pro studenty
gymnasia pořádaná KRŽ.
Okres Šumperk
Pořádání soutěží - celorepubliková Barbiniáda, zabývající se prací s dětmi a Zábřežská opona,
což je divadelní dětská soutěž. Akce Den země o přírodě a ekologii. Akce Pohádkový les a
karneval, hojně navštívené (ZO Ruda nad Moravou). Podílení na regionálních slavnostech ve
spolupráci s Obecním úřadem (ZO Moravičany).
Okres Jeseník
Soutěž se ženami z polské obce o nejlepší studenou kuchyni, získání trofeje – ZO Mikulovice,
večery mezinárodní kuchyně, v roce 2010 řecká kuchyně, výstavy řemeslných prací, dýňové
slavnosti (Zlaté Hory, Mikulovice).
Není zde obsažena celá činnost ORŽ a základních organizací, Mnoho prospěšných akcí dělají
ženy nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní, ať se jedná o oblast zdravotní, vzdělávací, sportu
nebo o sousedskou výpomoc.
Obnovení Obecního práva v Třebčíně
Ostatky – tak se nazývá masopustní období na Hané. Má své dávné tradice i symboly starého
hanáckého práva. V Třebčíně se jedná o šavli ozdobenou hanáckými výšivkami a pentlemi,
jako zosobnění výkonné moci v dědině. Její předání místostarostou/kou vybranému
představiteli mládeže symbolizuje převzetí správy obce v daný den. Představitel mládeže se
musí od tohoto okamžiku starat o pořádek v dědině, zatímco maškarní průvod navštěvuje
každé stavení, popřeje pěkné prožití masopustu a odnáší si nějaké „ostatky“, které se
konzumují na večerní zábavě. Skutečné i domnělé přestupky jsou pak humornou formou
zmíněny v závěrečné řeči při pochování basy. Poté je obecní právo slavnostně předáno do
rukou místostarosty/ky na obecním úřadu.
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PRAPOR OBCE ZNAK OBCE

Ženy ze ZO Třebčín se zasloužily o obnovení
Obecního práva v jejich obci. V roce 2010
převzala funkci místostarostky Zdena
Tomková, dnes členka ČSŽ. Za jejího
působení byl v listopadu 2010 nově
zrekonstruován a vyšit členkami ČSŽ prapor
Třebčína. Symboly obce, prapor a znak,
vznikly na přelomu roku 2000 a 2001.
Autorem těchto symbolů je známý a
uznávaný heraldik Jiří Louda, který vytvořil i
znak a standartu České republiky. Parlament
České republiky schválil symboly obce v
listopadu 2001.

Kraj Praha
Kontakt: Krajské středisko ČSŽ, Panská 7 - vchod Nekázanka 18, 111 53 Praha 1
Vedoucí krajského střediska: Milena Tenczová
Telefon: 222 24 58 41
E-mail: praha@csz.cz
Pražskou krajskou organizaci tvoří ZO ze šesti obvodů. V roce 2010 bylo v kraji 309 členek
ve dvaceti ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek členek o 108, 6 ZO bylo zrušeno.
Nejvíce členek je v obvodu Prahy 6, kde došlo k poklesu o 9 členek. Nejméně členek je
v obvodu Prahy 10, kde došlo k poklesu na 17 členek. Nejpočetnější členská základna je v ZO
Libuš na Praze 4, tj. 69 členek.
KRŽ spolupracuje s městskými a obecními úřady, většina obvodů spolupracuje s Kluby
seniorů.
Krajské akce - jde o akce pořádané v Kounickém paláci: koncert židovské hudby, Svátky
jara, Advent. Svátky jara i Advent se staly tradicí. Program obsahuje přednášku, kulturní
vložkou bývá živá hudba a je doplněn prodejem drobných, ale velmi zajímavých výrobků
členek, navíc za symbolické ceny. Výjimečná byla návštěva předsedkyně KRŽ s delegací
Rady seniorů u prezidenta republiky na pražském Hradě.
Z činnosti ORŽ a ZO:
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, konec školního roku,
výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti žen, mikulášské večírky,
vánoční akce.
Obvod Praha 3
Návštěva Parlamentu ČR, společně s delegací čínských žen.
Obvod Praha 4
Prohlídka Vietnamské tržnice v Praze.
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Obvod Praha 5
Účast při položení základního kamene (osvobození Prahy za II. světové války) na Náměstí
Kinských v Praze 5.
Obvod Praha 8
Návštěva předsedkyně KRŽ, v kolegiu Rady seniorů, na Pražském hradě u prezidenta
republiky Václava Klause.
Obvod Praha 10
Účast na slavnostním otevření Polyfunkčního domu, společně s MÚ Dubeč .
Zástupkyně ČSŽ na jednání u prezidenta republiky
Pavlína Krbcová se jako
zástupkyně ČSŽ v kolegiu Rady
seniorů České republiky
zúčastnila dne 16. listopadu
2010 s delegací Rady seniorů
návštěvy u prezidenta republiky
na pražském Hradě. Delegaci
přijal prezident Václav Klaus.
Po přivítání a krátkých
proslovech Václava Klause a
předsedy Rady seniorů ČR
Zdeňka Pernese se delegace
odebrala do slavnostně
vyzdobeného sálu k jednání. Pan
prezident se velmi zajímal o
životní úroveň a problematiku
seniorů. Nejvíce se diskutovalo
o zvyšování nájmů, reformě
zdravotnictví, valorizaci
důchodů a v neposlední řadě se
hovořilo o mezigeneračních
vztazích. To vše má soustavně
negativní vliv na sociální
postavení seniorů. Na konci
jednání byl pan prezident
požádán o podporu a pomoc při
řešení oprávněných požadavků
seniorů.

Další na www.csz.cz
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2. Realizace projektů ČSŽ v roce 2010
Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím státního rozpočtu byly
v roce 2009 schváleny dva projekty Českého svazu žen: „Podpora žen při vstupu na trh
práce a odstraňování bariér – Středočeský kraj“ CZ.1.04/3.4.04/26.00335 (dále jen
„00335“) a projekt „Jak posílit dovednosti na trhu práce“ CZ.1.04/3.3.05/31.00249 (dále jen
„00249“. Přičemž realizace projektu 00335 započala již v roce 2009 a realizace projektu
00249 začíná v roce 2010. Celkový objem finančních prostředků je ve výši: projekt 00335
3 810 253,- Kč a projekt 00249 ve výši 3 402 448,- Kč. Cílem obou projektů je poskytnout
podporu prostřednictvím projektových aktivit 400 nezaměstnaným ženám (dlouhodobě
nezaměstnaným ženám, ženám, či mužům pečujícím o osobu blízkou či o dítě,
nezaměstnaným nad 50 let věku) ze Středočeského kraje.

Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér –
Středočeský kraj - CZ.1.04/3.4.04/26.00335
V rámci projektu „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér – Středočeský
kraj“, jež běží od září roku 2009, v Informačním a poradenském centru Praha proběhlo za rok
2010 několik akreditovaných počítačových kurzů a nadstavbových počítačových kurzů. Tyto
počítačové kurzy se konaly nejen v našich prostorách, ale také ve výjezdní formě v různých
okresech Středočeského kraje.
Konkrétně se konaly kurz v prostorách ZŠ v Příbrami, ZŠ ve Zdicích, ZŠ v Kladně Švermově
a ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského v Kladně.
Kontinuálně bylo v roce 2010 poskytováno i individuální poradenství v přímém kontaktu.
Velmi využívaným je právní poradenství, ale také kariérové poradenství, sociální a
psychologické. Všechna tato poradenství poskytují odborné poradkyně, které jsou schopny
uživatelky navést na vhodná řešení jejich situace.

InPc Praha - Český svaz žen,
Nekázanka 18, 111 53 Praha 1
Tel.: 222 211 024
Mobil: 775 913 067
E-mail: inpc.praha@csz.cz
Stránky: www.inpc-praha.cz

´
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Jak posílit dovednosti na trhu práce - CZ.1.04/3.3.05/31.00249.
V projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce“, který započal v dubnu roku 2010, se
zaměřujeme na nezaměstnané nad 50 let věku, jejichž situace na trhu práce je velmi
komplikovaná. Snažíme se v rámci tohoto projektu předcházet sociální exkluzi pomocí
podpůrných nástrojů vzdělávání a informování o právech klientů.
V roce 2010 byly průběžně realizovány poradenské aktivity pro cílové skupiny zdarma
(sociální, kariérová, právní a psychoterapeutická podpora).
Kromě akreditovaného počítačového kurzu a nadstavbového počítačového kurzu (v Praze i
ve spolupráci např. se ZŠ v Příbrami) nabízíme i vzdělávání, jež má ulehčit možnost
podnikání (kurz se koná pouze v Praze, je ale placen příspěvek na dopravu).
Ve spolupráci s partnerem projektu (Agentura TIS, spol. s r.o.) byl v říjnu 2010 zahájen první
běh kurzu pro začínající podnikatele a podnikatelky z cílových skupin s názvem Zaměstnej
sám/sama sebe! V jeho rámci prošlo školením několik žen a mužů nad 50 let, kteří se aktivně
připravují na založení vlastní živnosti. Pozitivním výstupem této aktivity je již jedna
uživatelka, která podniká.

FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

3. Další informace
Publikace 2010
V rámci struktury celé organizace lze říci, že prakticky všechny složky (KRŽ, ORŽ, ZO) si
vydávají vlastní informační bulletiny / zpravodaje.
Na celorepublikové úrovni vychází dvakrát do roka celobarevný Zpravodaj „Žena 3.
tisíciletí“.

Strana 35 (celkem 36)

Poděkování partnerům
Za velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci děkujeme všem našim partnerům!

Dále bychom rády poděkovaly všem partnerům, městům a obcím, dobrovolným sdružením,
místním podnikatelům a společnostem, které významným dílem podporují činnost našich žen
na místní a regionální úrovni.

Seznam často používaných zkratek
InPc – Informační a poradenské centrum
KRŽ – Krajská rada žen
MÚ – Městský úřad
ORŽ – Okresní rada žen
OÚ – Obecní úřad
ZO – Základní organizace
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