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Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ) 
Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou, kterou tvoří 16.851 členek v 610  
základních organizacích (stav k 31.12.2011) 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. 2009 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. 

 
Český svaz žen o.s. je zřizovatelem Nadace Žena (www.nadacezena.cz) a Střední odborné 
školy Morava o.p.s (www.sos-morava.cz). 
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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 2011: 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 2011 po celé 
republice 610 základních organizací a v nich činných téměř 17.000 členek, 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 tak 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), bezprostředně poté jsme rozhodly 
o pokračování alespoň některých služeb a o jejich udržení z vlastních prostředků organizace, 
případně za přispění města či úřadu práce (Havlíčkův Brod). 
 
V roce 2011 ale došlo k jedné významné změně – po více jak 20 letech se ústředí organizace 
stěhovalo. S ohledem na tuto skutečnost bylo začátkem roku 2012 ukončena i činnost 
Informačního a poradenského centra v Praze. Naproti tomu Informační a poradenské centrum 
v Havlíčkově Brodě se od roku 2012 osamostatňuje a transformuje v obecně prospěšnou 
společnost.  
 
V uplynulém roce se Český svaz žen – mimo jiné - organizačně spolupodílel na prvním 
ročníku ankety Česká Žena (www.nadacezena.cz). Další informace doplněné o jednotlivé 
fotografie i celé fotogalerie najdete na stránkách ČSŽ www.csz.cz.  
 

 Mgr. Jana Chržová 
předsedkyně 

 
 

1. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2011 
 

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  
 
Středočeskou organizaci tvoří ZO z okresů Mladá Boleslav Kladno, Kutná Hora, Kolín, Praha 
východ, Praha západ, Příbram a Rakovník a Mariánské Lázně.. 
 
V roce 2011 bylo v kraji 2 415 platících členek v 77 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek 105 členek a 4 ZO. Nejvíce členek 685 je v rakovnickém okrese, kde došlo k poklesu 
o 31 členek. Nejméně členek je v okrese Praha- východ kde došlo k poklesu o 2 členky na 15 
členek.  
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, převážně s MÚ. Některé ORŽ a ZO spolupracují 
s městskými a obecními úřady, které dotují akce, většinou společné. Spolupráce 
s neziskovými organizacemi. 
Financování převažuje z vlastních zdrojů, členských příspěvků a projektů EU. 
 
Krajské akce: seminář zaměřený na rodinou politiku podpořený z grantu „Podpora žen při 
vstupu na trh práce, odstraňování bariér“, Dva projekty z EU, na kterých se aktivně 
zúčastňovaly členky ČSŽ z kraje. Grant na podporu nezaměstnaných žen v kraji, počítačové 
kurzy, právní a sociální poradenství, v několika okresech. Sraz předsedkyň ZO v Kaunickém 
paláci v Praze - seznámení s aktivitami KRŽ Středočeského kraje, získání připomínek a 
návrhů přímo ze ZO, vzájemné poznání a výměna zkušeností. Akce Za poznáním okresů 
s výměnnými návštěvami členek v okresech. 
 
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  
Grant z Nadace Žena – Zdravá v každém věku – přednášky, semináře- zapojeno bylo celkem 
5 ZO.  
Počítačové kurzy pro ženy 
 
Okres Mladá Boleslav 
Víkendový seminář tématicky zaměřený na zdraví a životní styl „ZDRAVÁ V KAŽDÉM 
VĚKU“ v rámci Nadace Žena 
 
Okres Kutná Hora  
předvánoční návštěva v LDN – Kutná Hora, členky navštívily osamělé pacienty předaly jim 
dárky a přání, vlastní výroby i dárečky od dětí ze ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře.  
 
Okres Příbram  
Pořádání četných akcí pro děti. (Pohádkový les, karneval). 
 
Okres Mariánské Lázně 
 
okres Rakovník 
Zájezdy k moři do Itálie, do hor, dětské karnevaly, rej čarodějnic, babinec, akce ve spolupráci 
s místní samosprávou a jinými neziskovými organizacemi. Zisk nových mladých členek. 
 



Okres Praha – západ  
Návštěva České televize, společné přenášky. 
 
Okres Praha – východ 
Společný zájezd k moři, cvičení, univerzita třetího věku. 
 

Okres Kolín  
ZO Kolárovice- živý Betlém, ZO – Radovesnice – taneční kurzy pro mládež, ostatní ZO 
pořádají především akce pro děti. 
 

  
 
 
 
Zájezd do Mariánských Lázní, Františkových Lázní a okolí  
 
Zástupkyně všech okresů (113 žen a 1 a ½ muže) se účastnily dvoudenního výletu do 
západočeských lázní se zastávkami v zajímavém klášteře Teplá a v zámku Bečov nad Teplou, 
včetně prohlídky. V Mariánských Lázních již čekali průvodci a celá skupina se vydala na 
prohlídku lázeňských kolonád a překrásných parků. Následovalo ubytování v hotelu a do 
společné večeře byl volný program, stejně jako večer. Největším zážitkem bylo pro většinu 
účastnic sledování barevné Zpívající fontány po setmění.  
Ráno následoval výlet na prohlídku Kladské, kde je nejen zajímavý lovecký zámeček, ale 
především zrcadlící se jezírka – rašeliniště. Po procházce již byla cesta přímo do 
Františkových Lázní, kde čekaly kolegyňky z Karlovarského kraje, které zúčastněné provedly 
městem a ukázaly jim všechny zajímavosti. Měly prohlídku s informacemi dokonale 
připravenu. Na cestě zpět ještě byl výlet do přírodní rezervace SOOS v Novém Drahově a 
prohlídka zámku Kynžvart, kde se v zámeckém parku konal řemeslnický jarmark. 
 
 
 

  



Jiho český kraj 
 
 
Jihočeskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech České Budějovice, Český Krumlov,  
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. 
 
V roce 2011 bylo v kraji 2 741 členek v 99 ZO. Základní organizace byly ve všech sedmi  
okresech v kraji. Jde o kraj s nejvyšším počtem členek. Proti minulému roku je celkový 
úbytek 22 členek , jedna ZO byla zrušena a dvě nové vznikly. Nejvíce ZO i členek je v 
Jindřichohradeckém okrese, kde počet členek - 813, je největším počtem členek v okrese 
v rámci republiky. Nejméně členek je v okrese Prachatice, tj. 154 členek v šesti ZO. 
Nejpočetnější členská základna je v ZO Nová Bystřice na Jindřichohradecku – 112 členek.  
 
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi. 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 slovenských lázní Podhájska, z projektu 
Nadace Žena Hýbejme se celý život – víkendový seminář + besedy v pěti okresech. 
 
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 – víkend pro ženy ve Vyšším Brodě: cvičení Zumba pro 
začátečníky, beseda, prohlídka zdejšího Kláštera, procházka, tombola, služby pro ženy: 
manikúra, pedikúra, masáže, večer harmonika, tanec. 
 
Okres Český Krumlov – zájezdy za poznáváním Šumavy na českém, rakouském i německém 
území. Tradiční lampiónový předprvomájový průvod městem. 
 
Okres Jindřichův Hradec – tradice: velikonoční a vánoční prodejní výstavy, zájezd pro 
seniory, již 11. ročník babského turnaje v kuželkách v Lomnici nad Lužnicí za účasti 12 
družstev ZO okresu. 
 
Okres Prachatice – Druhým rokem zorganizován letní tábor na Lipně pro maminky s dětmi a 
babičky s vnoučaty. Prvně získaný grant od Nadace Žena. Na téma 40+ aneb jak přežít stáří 
uspořádán víkendový seminář i se zajímavým dalším programem. 
 
Okres Strakonice – pravidelné zorganizování setkání bývalých funkcionářek ČSŽ okresu při 
příležitosti MDŽ s dárečkem, květinou a besedou, letos na téma Zdravá výživa. 
 
Okresy Písek, a Tábor - aktivita je soustředěna do činností v ZO. ZO Písek aktivně 
spolupracuje se Svazem neslyšících, společně pořádají besedy a zájezdy do přírody, divadla i 
lázní. ZO Tábor-Svépomoc každoročně tzv. hlinění, výrobky z hlíny, vypálení a malování. 



 
Není zde obsažena celá činnost ORŽ a základních organizací, pro rozmanitost důležitých a 
prospěšných akcí žen v různých oblastech. 
 
Jaké to bylo v lázních Podhájska 
 
Do slovenských lázní Podhájska dorazilo 54 Jihočešek zrovna na čarodějnice, tedy 30. dubna. 
Penzión Quatro poskytl 55 lůžek pod jednou střechou, paní majitelka dala k dispozici jídelnu i 
s kuchyní, a tak po ubytování a prvním koupání se slétly všechny čarodějnice do jídelny. 
Protože se venku rozpršelo, byla promenáda různě ustrojených divoženek pod střechou. Ta 
nejkrásnější dostala odměnu – taky čarodějnici. Opékaní buřtů nemohlo chybět. Dvě písecké 
čarodějnice si stouply k plotně a na pánvi opekly buřty krásně dozlatova pro všechny. Zpěv, 
tanec a veselé povídání trvaly téměř do půlnoci. 
Ráno bohatá snídaně formou švédských stolů navodila příjemnou atmosféru pro den příští i ty 
následující. Celodenní koupání v teplých bazénech s vodou mrtvého moře, plavecký bazén se 
studenou vodou, masáže a další služby si ženy užívaly dle libosti.V pondělí následoval výlet 
do Štúrova, nejjižnějšího města Slovenska. Ty zdatnější zvládly procházkou most přes Dunaj 
do Ostřihomi v Maďarsku, prohlídku zdejší baziliky – třetího největšího kostela v Evropě. 
Jiné využily silničního vláčku, který je vyhlídkovou projížďkou po Štúrovu a Ostřihomi 
dovezl až k bazilice. Ostatní poseděly na slovenské straně Dunaje s úchvatným výhledem na 
baziliku na maďarské straně. Nakupovalo se v Ostřihomi i ve Štúrovu. Po prohlídce měst, 
následoval oběd v místních restauracích, posezení u kávy v cukrárně za krásného slunečného 
počasí. Společnou večeři absolvovaly již všechny ženy v restauraci v Podhájské a autobus je 
příjemně unavené zavezl zpět do penziónu. Pak si všechny členky až do soboty užívaly 
lázeňského pobytu. Vyhřáté z teplých bazénů se chodily zchladit do bazénu plaveckého, kde 
hrály různé vodní hry a také záhy začaly cvičit, cvičitelka byla z jejich řad. Akce se rozkřikla, 
hned druhý den se členky sešly. Ty, které necvičily, tvořily publikum nebo fotografovaly. 
Objevila se režisérka spolu s kameramankou televize JOJ, přiběhla i klapka (posloužilo 
zakoupené struhadlo na halušky). Médií bylo dostatek, takže i dovádění ve vodě je 
zdokumentováno.Závěrečný večer patřil módní přehlídce nedávno zakoupeného oblečení a 
různých doplňků, vše ve veselé atmosféře.Týden utekl a všechny se příjemně unavené, ale 
odpočaté, vrátily ve zdraví a spokojené domů. 
 
 
 

  
 



Plzeňský kraj 
 
Plzeňskou krajskou organizaci tvoří ZO v osmi okresech Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň 
jih, Plzeň sever, Plzeň město, Rokycany a Tachov. V roce 2011 bylo v kraji 1966 platících 
členek v 70 ZO. Proti minulému roku celkově ubyly 64 členky, počet ZO zůstal stejný. 
Nejvíce členek je v okrese Plzeň sever, kde došlo k poklesu o 20 členek na 637. Nejméně 
členek je v okrese Plzeň město, kde došlo k poklesu o 7 členek na 31. Nejpočetnější členská 
základna je v ZO Zbiroh na Rokycansku – 121 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 – Domov „Zvíkovecká kytička“, DD Horní Bříza a Trnová, zvláštní školou 
v Žebráku. 
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 - krajská oslava MDŽ ve spolupráci s LKŽ v Plzni – účast přes 300 osob. 
Návštěva Domova „Zvíkovecká kytička“, oslovení ředitelky Domova PaeDr. Jany České a 
projednání její nominace do ankety ČESKÁ ŽENA 2011. Úspěšná nominace, paní ředitelka 
zvítězila. Den pro ženu v Plzni s kulturním programem, křeslem pro hosty a návštěvou děvčat 
z Domova „Zvíkovecká kytička“, zájezd do Českého Krumlova - prohlídka historického 
centra a divadelní představení v zámeckém parku, víkendový seminář Zdraví a pohyb žen 
zralého věku na zámku Nečtiny, projekt Nadace Žena. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, dětská odpoledne, 
výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, přednášky 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, vítání občánků, návštěvy divadel. Sběr ošacení pro Diakonii Broumov, 
sbírka pletacích vln, ručně pletených svetrů a látek pro dílny Domova „Zvíkovecká kytička“. 
 
Okres Beroun  
Klub žen v Berouně - spolupráce s LKŽ, zájezdy do Lidic. ZO Hostomice - taneční kurzy pro 
mládež i dospělé. ZO Suchomasty spolupráce s ÚSP Suchomasty, akce pro seniory.  
 
Okres Domažlice  
ZO Černá - tradiční Kateřinský věneček každoročně již od roku 1951, spolupráce s Dětským 
domovem ve Staňkově, akce pro seniory, zajišťování vítání občánků. ZO Brnířov - akce pro 
děti, seniory, cvičení pro seniorky (v létě nahrazeno vyjížďkami na kole). ZO Milavče, 
bowling, akce pro děti, ZO Osvračín pravidelné pořádání plesů, spolupráce s dalšími NO. 
 
Okres Klatovy  
ZO Střeziměř - kulturní akce pro děti i dospělé (Den matek, Mikulášská nadílka, Dětský den 
ve spolupráci s hasiči). ZO Mochtín - každoroční ples v sále v Hoštičkách, zájezd do 
Národního divadla, vítání občánků. ZO Ustaleč - organizace Setkání rodáků, úprava a úklid 
kapličky. Společné oslavy životních jubileí členek. ZO Chmelná - dětský maškarní a babský 
bál, masopustní průvod, taneční vystoupení, táborák, drakiáda, pomoc s úpravou hřiště. 
 



Okres Plzeň jih  
Tradiční babské bály v ZO Losiná a Merklín. ZO Merklín - akce pro děti, výtvarné dílny, 
spolupráce s Mateřskou školou, Sokolem, Hasiči a AVZO. Rej čarodějnic. ZO Letiny 
spolupráce se základní a mateřskou školou - dětský maškarní rej. Besedy se známými 
osobnostmi – Olgou Kadrnožkovou, která se zúčastnila vojenských misí v Afganistanu jako 
zdravotní sestra. Zpívání koled v kostele. ZO Blovice - posezení v rázu Divokého západu.ZO 
Ždírec - dětský maškarní ples, pochod spojený s návštěvou velikonočního jarmarku, slet 
čarodějnic, dětský den, drakiáda, kroužek dovedných rukou, lampiónový průvod. 
 
Okres Plzeň sever 
ZO Chotíkov - akce pro dětí i dospělé, výstavy ručních prací. ZO Tatiná - velikonoční a 
vánoční trhy, dětský karneval na ledě. ZO Hromnice - Hromnické Hromnice, s výrobou, 
zdobením a prodejem svícnů a svíček, výtvarné dílny, vánoční trhy. ZO Kyšice výstavy 
ručních prací, výroba motýlů z pediku, panenek z kukuřičného šustí. ZO Kralovice - domácí 
koláče na akce Muzea v Mariánské Týnici, organizace společné dovolené s rodinami členek. 
ZO Bdeněves - výlety, cvičení pro ženy, malování na obličej pro děti i dospělé. 
 
Okres Rokycany 
Dlouholetá spolupráce s Domovem „Zvíkovecká kytička“ (20 let), organizování zájezdů, 
besed, křesla pro hosta, sociálně právní poradenství. ZO Zbiroh pravidelná velikonoční a 
vánoční výstava ručních prací žen, burzy dětského oblečení a sportovních potřeb, akce 
seniorky, návštěvy jubilantek, spolupráce se školami, mateřským klubem. ZO Cheznovice – 
návštěvy okolních obcí a zajímavostí, turistické pochody, besedy, přednášky, výlety, zájezdy, 
soutěž „Kuli čkiáda“ pro seniorky. ZO Skořice - lampiónový průvod, masopustní průvod, 
dětský den. 
 
Okres Tachov 
ZO Tachov - setkání ředitelek, zastupitelek z Tachova s módní přehlídkou, výlety do okolí, 
(záchranná stanice živočichů v Tachově), sdružení žen ve Studánce, akce pro ženy, seniorky, 
účast na akcích Klubu turistů.Spolupráce s komunitním centrem a organizací zdravotně 
postižených. ZO Černoším spolupráce při akcích v obci, besedy s důchodci, malování dětí na 
asfalt, exkurse do EKODEPONU s ukázkou zpracování PET lahví aj. odpadu. ZO Bor: akce 
ku Dni matek, spolupráce s MŠ, zájezd do bazénu ve Weidenu, návštěvy jubilantek. 
 
Den pro ženu 
Krajské akce pořádané dne 20. května v Plzni se zúčastnilo 53 žen z kraje. Bohatý program 
byl zaměřen na péči o zdraví žen, péči o pleť, informace o službách, poskytovaných 
Občanskou poradnou v Plzni, v „Křesle pro hosta“ se vystřídaly: Mgr. Jana Chržová, 
předsedkyně ČSŽ, ing. Jitka Lásková, členka ORŽ Plzeň-jih – absolventka University 3. věku 
a místopředsedkyně KRŽ Alexandra Nágrová – členka krajského zastupitelstva. Součástí akce 
byla i návštěva z Domova „Zvíkovecká kytička“. Paní ředitelka byla představena členkám 
jako žena nominovaná do ankety Česká Žena a děvčata z Domova vystoupila s kulturní 
vložkou.  

  
ZO Bdeněves - malování na obličej  ZO Tatiná – karneval na ledě  



Karlovarský kraj v roce 2011 

Ve třech okresech Sokolovském, Karlovarském a Chebském máme 18 ZO, ve kterých je zapojeno 

312 členek a je to 4 ženy méně než v 2010. 

Tak jako v minulých letech KRŽ, ORŽ a ZO spolupracují s Městskými a Obecními úřady, s hasiči, 

kluby důchodců, Svazem invalidů, Klubem Českého pohraničí a s Karlovarskými krajkářkami.  

Pokračuje spolupráce s Městskou policií v Sokolově.  

Financování je z členských příspěvků, u některých ZO z prodeje výrobků na akcích, ze 

sponzorských darů, z dotací MÚ A OÚ a dalších aktivit. Výsledky hospodaření za rok 2011 jsou 

v kladných číslech. 

Rok 2011 byl „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. 

Všichni víme, že zdůrazňovat význam dobrovolné práce mezi našimi členkami není až tak nutné. 

Jejich širokou a záslužnou dobrovolnou činnost, dokumentuje přehled aktivit v každé hodnotící 

roční zprávě. Co, je ale nezbytně nutné zviditelňovat, naší organizaci, ale hlavně práci členek.  To 

byl také jeden z cílů Evropského roku.  A náš kraj tento cíl naplnil uspořádáním krajského 

setkání žen Karlovarského kraje na Statku Bernard v Královském Poříčí. Příprava a realizace 

byla značně náročná a bez obětavé práce mnoha a mnoha našich členek by výsledek zdaleka 

nebyl úspěšný.  

V krásném prostředí zrekonstruovaného statku se v sobotu 19. 

května od 10 hod. pod vtipnou moderátorskou taktovkou Petra 

Novotného v tzv. Bernardské stodole, střídaly zábavné, poučné i 

informační programové bloky.  Na nádvoří, 

s jezírky a cestičkami, byly rozmístěny 

stánky, kde se prodávaly jak výrobky našich 

žen, tak i netradiční sortiment pozvaných 

podnikatelů (medovina, perníky, koláčky, 

paličkovaná krajka, korálky, 

zahradnické výpěstky a květinové 

vazby aj.). Nechyběla ani výborná 

pečená klobáska. 

Většina diváků slyšela poprvé hymnu města Chyše v provedení 

„Chyšských  Zpěvánek“ a při jejich dalších písních se k zpěvačkám 

připojovala většina posluchačů. Všechna vystoupení si 

našla své diváky a 

příznivce. Zde je 

telegrafický výčet: 

Hudební vystoupení 

skupiny Drumben, 

Soubor Kolibříci ze Základní umělecké školy v Sokolově. 



Nechyběla přednáška MUDR Kučery s naprosto převratnými informacemi na téma „Srdce máme 

jen jedno“. Svým vystoupením překvapil soubor z Otročína, protože jejich aranžmá si nezadalo 

s profesionály. 

 

Ženy z Chebské jedničky zas předvedly vtipnou módní přehlídku, členky z Bražce zatančily 

cikánský tanec a paličkářky z Krušnohorské Krajky předváděly své umění. 

 

Na Bernardské setkání všichni nostalgicky vzpomínáme. Další tradiční akcí je ozdravný pobyt 

v Podhájské, a abychom pro své zdraví ještě něco učinily, odjela nás parta na týdenní pobyt 

s lázeňským programem pro seniory, do Trenčianských Teplic. 

Hlavní činnost probíhá, ovšem v ZO, případně na úrovni okresu, jsou to tradiční akce pro děti, 

členky, seniory, ale i činnosti obecně prospěšné. 

Pro Diakonii se pravidelně sbírá oblečení, prodávají se květiny při Českém dnu proti rakovině, 

uklízí se v obci, navštěvuje se univerzita 3. věku a organizují se posezení při různých 

příležitostech.  Většina ZO spolupracuje s místní samosprávou a s dalšími organizacemi, nebo 

složkami. 

Zájezdy po České republice, nebo i po 

Evropě přinášejí členkám i rodinným 

příslušníkům poučení, pobavení i 

relaxaci. Jako příklad uvádím zájezd 

Chebských členek svazu žen s Klubem 

důchodců do Průhonic. 

 

 

 

Zpracovala: 

Hernadyová J. 

VKS  Karlovy Vary 

Hernadyová J. 
 



Liberecký  kraj 
 
Libereckou krajskou organizaci tvoří  ZO v okresech Liberec  a  Jablonec. 
 
V roce 2011 bylo v kraji 379 platících členek v 15 ZO. Proti minulému roku je celkový  
úbytek 30 členek, 1 ZO byla zrušena. Více členek je v jabloneckém okrese, kde došlo 
k poklesu o 9 členek na 262. Méně členek je v okrese Liberec, kde došlo k  poklesu o 21 
členek na 117. 
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 – centrum sociálních služeb 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, Klub 
jabloneckých seniorů, Dia club-senior, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, 
Městská policie. 
Krajské akce  - krajská rada vlastní asi 58 kusů starších panenek, příležitostně se zapůjčují na 
výstavy a do výloh prodejen 
Financování převažuje z vlastních zdrojů a členských příspěvků. Základní organizace 
podávají žádosti o granty v místě bydliště a jsou úspěšné. Tyto peníze se využívají na akce 
pro děti, kulturu, zájezdy, nákup  materiálu na výrobu upomínkových předmětů. 
 
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,  vánoční akce. 
 
Okres Jablonec 
 
Členky se zúčastnily  již podruhé zajímavé akce, kterou pořádal MěÚ Jablonec ke dni 
„Národní týden manželství“ společně s MC Jablíčko pod názvem „Týden partnerství“. 
Zájezd do Polska – Jelenie Góra, muzeum panenek a medvídků pod Troskami. Seminář  o 
celiakii, promítání a povídání s rodákem O. Simmem o Jizerských horách, velikonoční a 
předvánoční posezení za účasti veřejnosti s prezentací, výrobou a prodejem velikonoční a 
vánoční dekorace, výroba dárků na vítání občánků.         

 
 

Okres Liberec 
 

ORŽ Liberec žádné akce nepořádá, ale jednotlivé základní organizace si je dle možností 
pořádají. Dětské centrum Sluníčko pořádá pravidelně Den otevřených dveří u příležitosti 
oslav Mikuláše (8.12.2011). Při této příležitosti členky předaly  od ZO Vratislavice pletené 
oblečky pro miminka a od KRŽ panenku. 
 
 
 
 
 
 



Ústí nad Labem 
 

V Ústeckém kraji krajskou organizaci tvořily ZO v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, 
Louny, Chomutov, Teplice, Děčín a Most. Ve třech okresech však členky neplatily příspěvky, 
jde o Louny, Most a Teplice (tam platí jedna ZO). 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 2011 bylo v kraji 396 platících členek v 38 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek platících členek přibližně 55 (stejně jako ostatní údaje těžko prokazatelný, protože 
údaje z kraje jsou neúplné a neposkytují potřebné informace). Nejvíce členek, uváděných 
v informacích z kraje, je v okrese Litoměřice, jde 622 členek, ale po přepočtu na základě 
vybraných příspěvků, je nejvíce platících členek v Ústí nad Labem - 159. Nejméně platících 
členek je v okrese Chomutov, kde je 42 členek, stejně jako minulý rok.. Nejpočetnější členská 
základna je teoreticky v okrese Most, v ZO Bečov 130 členek, ale podle informací z kraje 
neplatí příspěvky. Nejvíce platících členek je v ZO Severní Terasa – 45 v ústeckém okrese. 

KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, např. Magistrát v Ústí, MS ČCK, rodinné centrum 
Slunečník, spolupráce v asociaci NNO. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a 
obecními úřady. Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků a dotací. 
Z dotací Magistrátu města byly poskytnuty finanční příspěvky v hodnotě 20 tis. na různé 
akce, z KÚÚK dotace ve výši 75 000,- Kč. 

Ústecký kraj má mezinárodní spolupráci s Německem v ZO Rumburk v okrese Děčín. 

Krajské akce - pravidelné a tradiční akce - oslava MDŽ, „Puškinův památník“ (proběhl po 
osmé), každý rok pobyt u moře v Chorvatsku (pro velký zájem 2x ročně, v červnu jen 
„babinec s dětmi“, v září celé rodinky). Další akce - Krásy každé generace, Dětský den, 
Pohádkový les, Naše tradice pořádány každým rokem před Vánocemi, zde členky mají 
možnost prezentovat své tradiční i netradiční výrobky s vánoční tematikou. Ve spolupráci 
s ORŽ Chomutov KRŽ obdržela dotaci ve výši 42 tis. Kč z fondu hejtmanky ÚK na 
uspořádání informačního meetingu Ústeckého kraje a ČSŽ v rámci projektu Listen to the 
Voices of Villages, INTERREG IV.B CENTRAL EUROPE. Členky byly navštívit ekofarmu. 
v rámci projektu, spojenou s prohlídkou území postiženého povrchovou těžbou, včetně 
muzea. 

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, velká akce čarodějnic v Úštěku i na 
Blatenských slavnostech, výroba dárků pod stromeček.  

Okres Louny 

Ve všech ZO pořádání maškarních bálů pro děti i dospělé, tanečních zábav, pálení čarodějnic, 
stavění májek, dětských dnů. Staňkovice - Noc s Andersenem, pomáhání při zřizování 
kreativní dílny a zabezpečení jejího chodu, uspořádání „Broučkiády“, v Kryrech mimo 
uvedených aktivit i Pohádková cesta kolem kryrské rozhledny, sportovní odpoledne žen ze 
Staňkovic, Vroutku a Holedeče. Pomoc místnímu úřadu při „Vánočním posezení“ pro občany. 

Okres Litoměřice  

ZO Úštěk - 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, letní jarmark. ZO Starý Týn – každoročně posvícenská 
zábava s napečenými koláči, na jaře a na podzim úklid návsi a kulturního domu. Jde o partu 
skvělých žen, spolupracujících bez rozdílu věku. Mají mezi sebou mladé členky, i 
osmnáctileté. ZO Radouň – „Radouňská pouť“ se soutěží o pouťový koláč i bubliny.  

Okres Teplice  

ZO Novousedlice - zájezdy např. Liberec, botanická zahrada, Kamenický Šenov – sklářské 
muzeum, do divadla v Teplicích, vítání prvňáčků do školy, vánoční posezení. ZO Chotějovice 
- pořádání akcí za přispění obce – dvě sportovní odpoledne i pro děti. ZO Duchcov – pietní 
akt Duchcovský viadukt, vítání prvňáčků do ZŠ, spolupráce s Radou spotřebitelů. 

Okres Děčín 

ZO Markvartice – obnovení činnosti před dvěma roky, členství i mladých žen (informace 
v tisku). Setkání žen všech generací. Spolupráce a účast na masopustu, pořádaném ZŠ. ZO 
Rumburk – léta spolupracuje se ženami z Německa. Vzájemně se navštěvují, jezdí zpívat.  

Okres Most  

Nejvíce akcí ZO Mariánské Radčice - pro děti a mládež, různé kroužky – hra na flétnu, 
divadlo, šití. ZO Bečov – akce „Procházka jarní přírodou“, výstavy ručních prací 
s velikonoční a vánoční tematikou, zájezdy, účast na festivalu Kubešova Soběslav.  

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, vánoční akce, 
ZO Zubrnice pomáhá při jarmarcích, ZO Trmice - cvičení pro malé děti. 



Královéhradecký kraj 
 
Královéhradeckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Hradec Králové, Náchod, 
Rychnov n.Kněžnou a Trutnov. V roce 2011 bylo v kraji 1 027 členek v 38 ZO. Proti 
minulému roku je úbytek o 107 členek, počet ZO zůstal stejný. Úbytek byl největší v okrese 
Trutnov, kde členky ze ZO Úpice přešly pod MěÚ. Nejvíce ZO bylo v Trutnovském okrese – 
dvanáct. Nejvíce členek 306, bylo v okrese Hradec Králové. Nejméně členek bylo v okrese 
Rychnov nad Kněžnou – 186 v šesti ZO. Nejpočetnější členská základna byla v ZO Broumov 
na Náchodsku, 97 členek. 
 
KRŽ spolupracuje s úřady a neziskovými organizacemi, s Krajskou radou seniorů v Hradci 
Králové, policií ČR a v místech působení s Besipem, s ČČK, nově s Občanským neziskovým 
sdružením 
Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim na činnost, akce a 
projekty přispívají, Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, projektů, 
popř. sponzorských darů. 
Mezinárodní spolupráci udržují broumovské ženy s polskými a německými ženami. 
V rychnovském okrese příhraniční spolupráci s Polskem zajišťují členky ZO Solnice, Slatina 
nad Zdobicí. Pořádají ve spolupráci příhraniční akce. ZO Dohalice – udržuje mnoho let 
přátelství se slovenskými ženami. 
 
Krajské akce - celkově se kraj zapojuje do celostátních akcí a sbírek: Květinový den,humanitární a 
společenské akce, udržování tradic a předávání zkušeností, ale hlavně zajišťuje kulturní a společenské 
dění v místech působení. Při oslavě 100 let MDŽ byly oceněny dlouholeté a aktivní členky. Červnové 
víkendové setkání na horách bylo ve znamení spartakiády, sebevzdělávání a relaxace. Divadelní léto v 
Krkonoších v červenci bylo věnováno babičkám a vnoučatům. Besedy s policií a zástupci Besipu o 
bezpečnosti. Setkání seniorů Královéhradeckého kraje - byla pořádána KRS HK , účastnilo se ji okolo 
300 osob. Organizace informovaly o své činnosti. Organizace ČSŽ dostala vyjádření od zástupců 
kraje, že je velkým přínosem nejen pro kraj, ale i v místech působení. 
 
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. Skoro každá 
organizace pořádá výstavy, výlety, zájezdy a prezentuje svoji činnost nejen ve svém okolí a 
tisku 
 
Okres Hradec Králové  
Co měsíc - to akce je heslo členek z klubu žen při okrese. Navštěvují památky v českém kraji. 
Vše zaznamenávají ve svých kronikách. Aktivně pracuje organizace v Dohalicích s nejstarší 
předsedkyní v kraji paní Marií Karáskovou. Tato organizace je jediná, která udržuje přátelství 
se slovenskými ženami. 
 
Okres Náchod 
Okresní rada žen v Náchodě pořádala v září seminář u příležitosti „Roku dobrovolníků“ v 
Hronově za účasti zástupce z Občanského poradenského centra v HK. Víkend byl doplněn o 
informace z humanitární pomoci v Zanzibaru,Keňi a Tanzanii. 



Pokračovala spolupráce s polskými ženami včetně společenských akcí. Broumovské ženy 
zajišťovaly nadále pletení obvazů do Afriky a Indie. ORŽ pořádala výlety za kulturou a 
poznáním nejen do Polska ale i také do Prahy včetně návštěvy divadel. 
 
Okres Rychnov n.Kněžnou 
Základní organizace v Solnici se zúčastnila 14. setkání „Velikonočních tradic Kladské země“. 
Již po třetí účasti si tentokráte odvezly první cenu pro „Mikroregion Rychnovsko“, ženy ze 
Solnice ve výzdobě Velikonočního stolu. Soutěžilo se také v malování kraslic ve výzdobě 
košíků a palmových listů. Organizace podporují udržování tradic spojené s výstavami a 
kulturními akcemi pro veřejnost včetně bálů, karnevalů a výletů .Udržují spolupráci 
s polským příhraničím.  
 
Okres Trutnov 
V Třebihošti pořádaly ženy letecký den k svátku dětí. Společně s Obecním úřadem se 
uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 300 let založení Zvičínského kostela., 
Mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního stromku a výstava na téma Kouzelné vánoce 
v nově vybudovaném volnočasovém centru obce.  
Hořické ženy byly veřejností navrženy za svou aktivní činnost pro město na nominaci na 
Jivínského Štefana (jde o dřevěnou sošku, každoročně udělovanou za počin uplynulého roku a 
za dlouholeté zásluhy). Pořádají nejen tradiční výstavy o udržování tradic,Vánoční výstava 
byla ve znamení vzniku a historie pohlednice. Nezapomínají také na děti MŠ v Habru a 
seniory. Pořádají zájezdy nejen do Polska, ale i po okolí. Zavítaly do Muzea loutek 
v Chrudimi, na zámek ve Slatiňanech a do obřího akvária. 
 
Červnové víkendové setkání na horách  
Setkání bylo ve znamení spartakiády, sebevzdělávání a relaxace. Cvičební program byl 
kvalitně zajištěn. Se zástupcem Policie ČR se přítomné členky dozvěděly o ochraně osob a 
majetku, preventivních opatřeních a zásadách silničního provozu řidičů i chodců. Svůj čas 
dostala i podpora tvořivosti. Malovalo se na hedvábí, vyráběly se pěkné věci z čajových sáčku 
i obyčejného papíru. Víkend byl doplněn o besedy o zdraví s firmou NWA, která se zaměřuje 
na produkty Aloe Vera. O kulturní program spojený s ochutnávkou se postaraly ženy 
z jednotlivých okresů 
 
 

  



Pardubický kraj 
 
Pardubickou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Pardubice a Chrudim. V roce 2011 bylo 
v kraji 439 členek v 17 ZO. Proti minulému roku je přírůstek o 49 členek a 2 ZO (1 ZO se 
obnovila). Více členek je v chrudimském okrese, kde došlo k nárůstu o 44 členky na 422. 
Málo členek je v okrese Pardubice, kde došlo k nárůstu o 5 členek na 17. Nejpočetnější 
členská základna je v ZO Dřenice – 62 členek. Nová ZO v Labětíně má 46 členek a přispěla 
k nárůstu členek v kraji. 
 
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 – tradiční pořádání Víkendového semináře na Konopáči u Heřmanova Městce,  
podzimní setkání členek ve Velké Úpě. 
 
 
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, jarmarky, akce pro děti i dospělé, předávání zkušeností, 
znalostí a dovedností, ochrana životního prostředí, péče o kulturní památky, mikulášské 
večírky, vánoční posezení. 
 
Okres Chrudim 
Návštěvy starších občanů, udržování tradic, akce pro děti samostatně i ve spolupráci s jinými 
neziskovými organizacemi, například hasiči, předávání znalostí a dovednosti ručních prací, 
výstavy tvorby členek aj. 
 
 
Činnost základních organizací je velmi rozmanitá. Všechny se zapojují do akcí pořádaných 
okresem. Ve svém okolí prezentuji svoji činnost dle možností .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Víkendové setkání na Konopáči 
 
Na tradiční setkání na Konopáči v Heřmanově Městci přivezly ženy sebou dobrou náladu i 
mnoho zajímavostí.  
V besedě s fyzioterapeutkou Bc.Evou Tálskou se dozvěděly, co je to kraniosakrální terapie a 
její využití v praxi. Některé ženy ani nevěděly co toto léčení obnáší, jaké jsou jeho účinky na 
člověka, a že je považováno za alternativní medicínu. Podrobně bylo vysvětleno léčení 
nemocného v praxi. Zajímavostí bylo, že jedna z přítomných žen mohla informovat o svém 
účinném léčení u přítomné fyzioterapeutky. 
Následovala beseda o cestování po Peru s ing. Věrou Slavíkovou V poutavém vyprávění 
s rozsáhlou fotodokumentací zajímavě popsala a přiblížila krásy země i životní úroveň lidí 
žijících v této zemi.  
Jak využít byliny v praxi informovaly “ babky kořenářky“. Daly i návod jak si udělat nápoj 
věčného mládí, pro dobrou náladu a zdraví.. Všechny přítomné ženy si odnesly bylinky na 
výrobu čajů. Zástupkyně firmy JUST, paní Olga Stachová , připravila rozsáhlou prezentaci 
kosmetických i potravinářských výrobků firmy. Podrobně hovořila o jejich využití a účincích.  
Od zástupce z Mlékárny Kopecký – provoz Chotusice jsme se dozvěděly mnoho zajímavého 
o zpracování mléka a výrobě sýrů v současné době . Relaxační cvičení a vědomostní kvíz byl 
součástí programu .Nechybělo kulturní vystoupení, které si ženy připravily. V průběhu 
setkání zavítala taneční skupina Befta z Chrudimi. Navštívily nás také pohádkové bytosti 
včetně čerta a dvou klaunů. Ale hlavně si ženy udělaly chvilku pro sebe a připravily si krásný 
a pohodový víkend bez starostí. 
 
 

  
 
 
 



HODNOTÍCÍ  ZPRÁVA za rok 2011 
Český svaz žen  - Kraj Vysočina 

 

Český svaz ţen o.s. v Kraji Vysočina  sdruţuje k 31.12.2011   58  základních organizací 

s počtem 1.896 registrovaných členek. Nově svoji činnost zahájila základní organizace v obci 

Chlístov v okrese Třebíč.  

Velmi kvalitní je komunikační síť mezi všemi články.V kraji Vysočina aktivně pracují  

Okresní rady ţen všech 5ti okresů. Činnost je pravidelná ,okresy  mají připraveny plány 

činnosti na celý rok a na jednání rady jsou 

přizvávány  zástupkyně všech základních organizací 

v daném okrese. Tato setkání slouţí k informování 

o vnitřních záleţitostech v organizaci,  výměně 

zkušeností, prezentaci aktivit ZO ČSŢ i jako 

informační a poradenský servis. Okresní rady ţen 

ve Ţďáru nad Sázavou , Havlíčkově Brodě, 

Pelhřimově  a ZO v Náměšti n/Osl. pořádaly i 

oblíbený „ Víkend pro ţeny“. Kontakt s krajským 

střediskem je udrţován především  osobní účastí na 

jednání ORŢ. Je to dlouhodobá osvědčená forma 

komunikace, která napomáhá k dobré oboustranné informovanosti . Další kontakt je zajištěn 

e-mailovou poštou, telefonicky, osobní  nebo písemnou formou. S mimořádně kladným 

ohlasem se setkalo i výjezdní zasedání ORŢ do ZO a společná beseda s vedením (např.ve 

Světlé nad Sázavou). Pro ZO ČSŢ je vydáván 2 x ročně Informační zpravodaj, na jehoţ 

podobě se podílí i zástupkyně okresů. Svůj občasníček „ Za vším hledej ţenu“  vydává 

samostatně  ORŢ Havl.Brod. 

Aktivním koordinujícím článkem byla Krajská rada ţen. V roce 2011  byla uskutečněna 2  

řádná zasedání a jedno mimořádné zasedání. Krajská rada ţen byla předkladatelem projektu 

do Nadace Ţena  zaměřeného na téma: Ţeny a dobrovolnictví. Projekt byl úspěšně realizován. 

Součástí projektu byla celoroční anketa pro členky ZO zaměřená na předsjezdovou diskusi   

o dalším směrování ČSŢ po roce 2012. Zpracované výsledky ankety byly vyvěšeny na 

webových stránkách ČSŢ Kraje Vysočina www.cszvysocina.estranky.cz a budou slouţit  

jako podkladový materiál pro předsjezdová jednání v ZO, okresech i krajské konferenci.   

Vyvrcholením projektu byl 2denní krajský víkend,kterého se zúčastnilo 80 vybraných členek 

ČSŢ z celého kraje .Slavnostního zahájení se zúčastnilo 

také 10 zástupců samospráv a státní správy (starostové 

obcí, ředitel kulturního zařízení + zástupce hejtmana 

Kraje Vysočina),se kterými naše organizace v obcích 

dlouhodobě úspěšně spolupracují a obce jejich veřejnou  

činnost ve prospěch 

občanů  podporují. 

Rovněţ 

komunikace se 

současným vedením 

Kraje Vysočina a účast jeho nejvyšších představitelů  na 

našich setkáních  je všemi účastnicemi přijímána a 

hodnocena kladně. V rámci slavnostního setkání při 

zahájení krajského víkendu byl udělen titul „Ţena 

Vysočiny „ zástupkyním z jednotlivých okresů, které se 

významně podílejí na zapojení do veřejné činnosti ČSŢ v našem regionu. Ţeny byly na toto 

ocenění navrţeny Okresními radami ţen všemi okresy našeho kraje. Šerpu s nápisem „ ČSŽ – 

ŽENA VYSOČINY „ , květinu a drobné dárky věnované Krajem Vysočina předával 

náměstek hejtmana .  

 

 

http://www.cszvysocina.estranky.cz/


Český svaz ţen na Vysočině je zapojen i do aktivit Kraje 

Vysočina. Je členem Krajského koordinačního uskupení 

neziskových organizací( KOUS) ,má své volené zástupce 

v sekci poradenství a volného času . Máme zastoupení 

v pracovní skupině Zdravý kraj Vysočina + MA. 21¨. 

V této veřejné aktivitě se v roce 2011 významně zapojila 

ZO ČSŢ Světlá nad Sázavou  realizací projektu „ 

Společná setkávání v roce 2011 “.  

 

 

 

Významná je současná spolupráce v sociální oblasti s Krajem Vysočina. Nejen zapojením do 

práce sociální komise kraje, ale také účastí v pracovní skupině zaměřené na přípravu a 

vytvoření  Koncepce prorodinné politiky Kraje Vysočina a prostřednictvím Informačního a 

poradenského centra i spolupráce na přípravě projektů ESF.       

 

Dlouhodobě dobrý je kontakt s regionálním tiskem,rozhlasovým vysíláním i regionální 

televizí.Přesto je však  potřeba stále více naše aktivity zviditelňovat . Daří se to především 

ZO, kde mohou svoji činnost prezentovat na webových stránkách obcí a vlastních stránkách 

ZO ČSŢ, nová příleţitost se začíná realizovat také na webu www.vysocina-news.cz, kde 

předsedkyně ZO Rozsochatec spolupracuje jako redaktorka. Této moţnosti veřejně  

prezentovat činnost své organizace jiţ vyuţily i další ZO .    

 

Od roku 2011 si krajské středisko vytvořilo a realizuje 

vlastní webové stránky ww.cszvysocina.estranky.cz. 

Propojení je aţ na stránky obcí nebo vlastní stránky 

ZO ČSŢ.  

O tyto stránky je značný zájem ,v průběhu roku se 

zvýšila také aktivita ZO informovat o své činnosti a 

zvát na své akce veřejnost . Za necelý rok  jiţ stránky  

shlédlo 5.177 návštěvníků.  

 

 

Základním organizacím ČSŢ je blízká charitativní činnost – tradičně největší je zapojení 

okresu Havlíčkův Brod  do celonárodní sbírky Ligy proti rakovině „ Den proti rakovině“  - 

v roce 201l byl výtěţek sbírky  62.302,- Kč a prodalo se 2.849 kytiček. Mezi další charitativní 

akce našich členek patří sbírka šatstva pro Diakonii Broumov , šití panenek pro UNICEF i šití 

oblečení a čepiček pro BABYKLOKÁNKY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Většina ZO spolupracuje při pořádání akcí pro veřejnost nejen přímo s obcemi, ale také 

s dalšími občanskými sdruţeními a spolky. Na zajištění akcí pro veřejnost se podílí také 

obrovský počet sympatizujících, rodinných příslušníků a dalších příznivců.   

 

 

 

 

http://www.vysocina-news.cz/


Z činnosti našich organizací např. : 

 

 

A je to tu - poslední prázdninová sobota - pořádáme dětský 

den, tentokrát Jamské olympijské hry inspirované filmem 

Asterix, Obelix a olympijské hry. 

 

 
ZO ČSŢ Jámy okres Ţdár nad Sázavou 

 

 

 

 

MADONKA   

Povídání o dívčím dospívání a o všem, co k němu patří. Hlavním cílem přednášky bylo 

seznámit děvčata 7.-8. ročníku ZŠ s prevencí onemocnění rakoviny prsu. 

Projekt Madonka vedla MUDr. Magdalena Weberová, která pracuje s matkami a jejich dětmi 

uţ v porodnici a MUDr. Helena Štěpánková z onkologického oddělení havlíčkobrodské 

nemocnice. Kromě lékařek naši přednášku podpořila svojí účastí ředitelka SZŠ Naděţda 

Vrbatová a  herečka Vanda Hybnerová, kterou známe z 

televize nebo divadla.  Přednáška byla vedena formou 

rozhovoru všech zúčastněných. Odlehčena byla kulturním 

doprovodným programem.Účast na přednášce byla velice 

dobrá, zúčastnilo se jí kolem 250 dívek spolu s učitelkami. 

Dívky vypnily také dotazníky, s jejichţ výsledky budou 

obeznámeny školy, město Havlíčkův Brod a budou zaslány 

na Krajský úřad, Ministerstvo zdravotnictví a školství.   

 
ČSŢ – Klub ţen Havlíčkův Brod a ZO ČSŢ Květinov  

 

 

 

Dobrý nápad na propagaci své činnosti měly ţeny z 

Batelova.Pořídily si trička s emblémem ČSŢ,která si oblékají na 

všechny akce,které ZO ČSŢ Batelov pořádá... 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

          V Kojčicích na Pelhřimovsku ţeny vědí, 

          ţe kdyţ pořádají velkou  Lední revue, 

          musí tu svoji „bandu“ pořádně nakrmit … 



Jihomoravský kraj 
 
 
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, 
z toho jedna platící příspěvky. 
V roce 2011 bylo v kraji 834 platících členek ve 30 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek členek 27, ZO o jednu víc.. Nejvíce členek je v okrese Blansko, kde je 391 členek , o 
17 méně než v roce 2010. Nejméně členek je v okrese Brno město, kde došlo k poklesu o 4 
členky na 15 (pokud se nebere Vyškov, kde je 7 členek, jako okres). Nejpočetnější členská 
základna je v ZO Bulhary na Břeclavsku – 87 členek, o 4 více než loni.  
 
Krajské akce - v roce 2011 pokračoval projekt Gruntvig Impulse 50+, na který byla získána 
grantová podpora z Programu celoživotního učení. V jeho rámci proběhlo mezinárodní 
setkání v Bratislavě, kterého se zúčastnily kromě realizačního týmu i další členky krajské 
organizace. Poslední mezinárodní setkání se uskutečnilo v červnu 2011 v polské Lodži. O 
projektových aktivitách byly členky krajské organizace průběžně informovány jak na 
stránkách krajského zpravodaje, tak na akcích, kterých se členky realizačního týmu 
zúčastňovaly. Projekt skončil 31.července 2011 a jedním z výsledků byla mezinárodní 
publikace, popisující kulturní rozdíly nejen mezi západem a východem, ale i rozdíly 
v životních podmínkách žen různého věku. Tato publikace byla slavnostně pokřtěna 20.října 
2011 na půdě SOŠ Morava. Součástí slavnostní akce byly i oslavy 20. výročí existence 
Střední odborné, dříve rodinné, školy Morava. 
Předsedkyně krajské rady zastupuje krajskou organizaci ve výboru Jihomoravské asociace 
nestátních neziskových organizací (ANNO JMK), kde reprezentuje oblast ženských práv. 
Zúčastnila se několika setkání s rakouskými partnery v rámci společného přeshraničního 
projektu. Vede pracovní skupinu "Senioři" v Komunitním plánování soc.služeb Magistrátu 
města Brna, reprezentuje KRŽ na akcích pořádaných Magistrátem města Brna. V rámci 
Evropského roku dobrovolnictví se zúčastnila několika seminářů, které pořádala 
europoslankyně Ing. Brzobohatá. Členky ČSŽ se rovněž zúčastnily několika akcí v rámci 
ERD, jako např. aktivu Seniorské akademie pořádané Městskou policií Brno 
Členka KRŽ, je zástupkyní v radě seniorů a zprostředkovává vzájemnou výměnu informací. 
Krajské středisko se spolu s žáky SOŠ Morava zapojilo do účasti na sbírce Ligy proti 
rakovině a dne 11.5.2010 získalo pro konto sbírky 49 000,-Kč. 
 
 
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, zájezdy, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti žen, 
mikulášské a vánoční akce. 
 
Okres Blansko 
Dětský maškarní karneval, ples, mikulášské bály a besídky, drakiády, vánoční strom a 
besídka, vítání občánků, pokračování v lidových tradicích – ostatky, masopust, kácení máje, 
babské hody, výstavy, jarmarky, sběr papíru a železného šrotu. 
  
 



 
Okres Brno - město 
Přednášky a vzdělávací akce. 
 
Okres Brno – venkov 
Dětský maškarní karneval, ples, ostatky, masopustní akce, kácení máje, babské hody, 
jarmarky, výstavy. 
 
Okres Břeclav 
Dětský maškarní karneval, ples, Mikulášské bály a besídky, lampiónový průvod,  
 pohádkový les, vítání občánků, ostatky, babské hody, kácení máje, sběr papíru a železného 
šrotu, dílničky a workshop. 
 
Okres Vyškov 
Akce pro děti- dětský maškarní karneval a ples, pohádkový les a strašidelná stezka, drakiády, 
lampiónový průvod. 
 
Okres Znojmo 
Mikulášské besídky, ostatky, babské hody, jarmarky, masopustní akce. 
 
 
 
Zdravá v každém věku 
 
Na životní styl a zdravou životosprávu byl zaměřený blanenský projekt „Prevence je lepší než 
léčba“, který byl spolufinancován z prostředků Nadace Žena ČSŽ. Jednotlivé aktivity byly 
realizovány na půdě tří základních organizací okresu Blansko. 
Úvodní akcí projektu byl celodenní workshop v obci Žďár, na který byly pozvány ženy 
z celého okresu. Co dělat pro optimální váhu prezentoval Mgr. Martin Forejt, PhD., odborník 
na výživu a odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Za pomoci 
přístroje InBody provedl demonstrativní změření jedné z účastnic a na získaných hodnotách 
vysvětlil o čem vypovídají, co je v pořádku, co by se dalo zlepšit, na čem zapracovat. 
Účastnice se dozvěděly nejen jak je na tom figurantka 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 má někde otoky, jak je 
na tom s kostní hmotou… O tom, jak přednáška sympatického lektora, jehož tvář je známá i 
z televizního pořadu Mladší o pár let, na přítomné ženy zapůsobila svědčí i to, že kolem 
dvaceti z nich využilo v průběhu dne možnost měření s následnou konzultací . 
Další přednáška byla věnována jednoduchým diagnostikám, které může každý využít 
v domácím prostředí. Zatímco překyselení organismu se dá zjistit pomocí PH papírků, okultní 
krvácení či test na přítomnost Helicobactera pylori vyžaduje testovací sady. I jejich použití a 
vyhodnocení je velmi rychlé a jednoduché a pomáhá odhalit možné onemocnění 
v počátečních, bezpříznakových stadiích. Proto byla realizace této přednášky nabídnuta i 
základním organizacím, což následně využily ženy v ZO ČSŽ Spešov a v Brumov. Na každé 
přednášce získalo 10 vylosovaných účastnic test na okultní krvácení od firmy Finclub plus,a.s. 
 
 

Více na webu ČSŽ JMK: www.brnocsz.cz 



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 ČSŽ čtyř okresů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště.  
V roce 2011 bylo v kraji 1 349 členek ve 40 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek 6 členek, 6 ZO bylo 
zrušeno. Největší počet ZO, tj. 16, byl v okrese Zlín. Nejvíce členek je ve vsetínském okrese - 557 v devíti 
ZO. Nejméně členek bylo v okrese Uherské Hradiště, šlo o 166 členek v pěti ZO. Nejpočetnější členská 
základna je v ZO Rožnov pod Radh. na Vsetínsku – 200 členek. 
 
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, které projevily zájem. Jde hlavně o Úřad práce ve Zlíně a Krajský 
úřad. Spolupráce je i s ČČK, Charita Zlín, Kluby maminek, Centrum zdravé rodiny, Obchodní a hospodářská 
komora ve Zlíně její Asistenční centrum, Euroface Consulting s.r.o., rodinné centrum NENUDA. 
Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim na činnost, akce a projekty 
přispívají i finančně. Členky pomáhají při akcích v obci, při akcích pro starší spoluobčany. 
Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, projektů, popř. sponzorských darů. 
 
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, zájezd do Polského Těšína, zájezd do termálních lázní na Slovensko, jarmarky, 
společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti žen, velikonoční i vánoční dekorace, mikulášské 
večírky, vánoční akce, živý betlem, ve většině ZO jsou bazary a bleší trhy. 
 
Okres Zlín 
Muzeum tupesské keramiky s výkladem, kulturní program, společná akce s ORŽ Uherské Hradiště. 
Ženy z Poteče pomáhají na tradičním Mikulášském jarmarku ve Valašských Kloboukách 
Víkend pro ženy pořádáný ZO Štípa na který byly pozvány a účastnily se členky z okresu Vsetín. 
 
Okres Vsetín 
Akce “Poznej své město” pořádala ZO Zubří z pohladu historie a současnosti. 
Ženy z Rožnova se účastní soutěže sekání trávy na Soláni. 
Společný zájezd členek okresu Vsetín do Uherského Hradiště. 
 
Okres Kroměříž 
Dvoudenní projekt “ Podpora mezigeneračních vztahů” za finanční podpory Mě Ú Kroměříž. 
Pravidelné výstavy s tématikou Vánoc a Velikonoc, které pořádají clenky ZO Hulín ve spolupráci s MěÚ 
 25. výročí založení ZO Ludslavice , kterého se účastnily předtavitelky ORŽ a starosta obce. 
 
Okres Uherské Hradiště 
Oslava šedesáti let ženského hnutí v Rudicích 
Muzeum tupesské keramiky s výkladem, kulturní program, společná akce s ORŽ Zlín. 
 
Je těžké obsáhnout všechny aktivity a akce pořádané našimi členkami. Činnost ČSŽ byla vždy prospěšná , smysluplná 
a nesla punc sociálního cítění a pomoci. Vše dělají ženy nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní, ať se jedná o oblast 
zdravotní, vzdělávání, sport nebo jen sousedskou výpomoc.  
 

 



Okres Zlín v Tupesích  
 
V páteční odpoledne 26.8.2011 se uskutečnila na pozvání ORŽ Uherské Hradiště do Tupes společná akce s ORŽ Zlín. 
Pět žen bylo ze ZO Pozlovic a čtyři ze čtyř zlínských ZO, hostitelky byly z Klubu žen v Tupesích a. z Uherského 
Hradiště. Setkání bylo zahájeno u Muzea tupesské keramiky, kde předsedkyně Klubu žen Tupesy paní Jana 
Slováčková dojednala prohlídku muzea s výkladem vnučky zakladatele výroby keramiky v Tupeních. Prohlídka i 
výklad byly velmi zajímavé. Největší zájem ženy ale projevily při sdělení, že zakladatel měl 21 dětí, což si v dnešní 
době ani nikdo neumí představit, jak by je uživil. 
 
Po prohlídce se ženy přesunuly do vinného sklepa, kde už bylo přichystáno občerstvení a další překvapení. Přišla 
zazpívat dcera členky klubu z Tupes. Zazpívala krásně písně ze Slovácka a všechny účastnice setkání jí vydatně 
pomáhaly. Při skvělé zábavě čas tak rychle uběhl, že se ženy ani nenadály a musely ukončit příjemné posezení a 
odebrat se domů. 
 
Taková to setkání jsou ne jen příjemnou společenskou událostí, ale jsou pro všechny velkým přínosem kdy se mohou 
setkat a předávat si navzájem své zkušenosti a náměty ze své činnosti. 
 

  
 
 
 
60. let ženského hnutí v Rudicích v okrese Uherské Hradiště 
 
 Sobota 27. srpna 2011 byla významným dnem nejen pro členky ZO ČSŽ v Rudicích na Uhersko Hradišťsku, ale i 
ostatních obyvatel této vesnice. Zde mají lidé k sobě opravdu blízko. ČSŽ spolupracuje vzorně s Obecním úřadem 
jeho starostou a zastupitelstvem, ale i ostatními občanskými sdruženími. Svou nezištnou činností obohacují ženy 
kulturní život obce. Je radost, když vidíte srdečné lidi kteří si vzájemně pomáhají a navštěvují akce toho druhého, 
takže při činnosti ČSŽ uvidíte hasičské uniformy, myslivecké stejnokroje nebo potkáte sportovce a samozřejmě na 
vesnicích platí, že členky ČSŽ jsou i členkami ČČK, k tomu vždy hraje „Rudické trio,“ rodáci s Rudic v čele se 
starostou JUDr. Jiřím Gavlasem. Takže 60. výročí ženského hnutí v Rudicích bylo opravdovým svátkem pro všechny. 
To že si práce rudických žen váží široká veřejnost dokazuje i účast Statutárního zástupce hejtmana Zlínského kraje 
pana Libora Lukáše, zástupkyň ČSŽ z jiných základních organizací, ORŽ, KRŽ a ústředí z Prahy. Předsedkyně ČSŽ 
Mgr. Jana Chržová, ředitelka ČSŽ Mgr. Dagmar Vágnerová a vedoucí krajského střediska Hana Königová předaly 
ženám při této příležitosti ocenění za dlouholetou obětavou práci v ženském hnutí. “Čestné uznání“ bylo předáno 
čtyřem zakládajícím členkám, „Pamětním listem“ bylo oceněno 14 žen, také hudebníkům Rudického tria byly předány 
„Čestné uznání“ za nezištnou pomoc při akcích organizace. Ocenění bylo předáno i současné předsedkyni ZO paní 
Zdence Lukášové, která převzala i dárek pro organizaci, který věnovala ÚRŽ  
 
 
 
 
 
 
 



Členky Klubu žen Rudice soustředily a připravily výstavku exponátů starodávných předmětů v bývalé mateřské 
školce. Touto myšlenkou chtějí přiblížit mladší generaci, jak se žilo dříve a jak vypadaly Rudice před léty v porovnání 
se současností. Všechny vystavené exponáty byly zapůjčeny výhradně obyvateli Rudic. „Rudické muzeum“ je 
jedinečnou ukázkou činnosti našich žen, které proměnily svůj dlouhodobý sen o zachováváni dědictví minulých 
generací ve skutečnost.  
 
 

  



Moravskoslezský kraj 
 
Moravskoslezskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Bruntál, Nový Jičín, Karviná, 
Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a ZO Slavkov u Opavy. 
 
V roce 2011 bylo v kraji 1593 platících členek ve 42 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek členek 80. Byla zrušena 1 ZO. Nejvíce členek, 460, je v novojičínském okrese, zde 
došlo k poklesu o 40 členek . Nejméně členek je v Slavkově u Opavy, kde je stejný počet 
členek jako v minulém roce, tedy 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 z Polska. 
 
Krajské akce - Tradicí Moravskoslezského kraje je Víkend pro ženy, kterého se zúčastňují 
všechny Okresní rady žen v kraji.V roce 2011 to byl víkend pod názvem „Zlatá šedesátá“ 
v Petřvaldu, pod záštitou paní starostky a předsedkyně ORŽ Karviná - Jarmily Skálové. Na 
této akci nechyběla ani regionální televize. Byly zde vystaveny rukodělné výrobky členek, 
zajímavé bylo vystoupení jedné z nich s ukázkou jak zavázat netradičně šátky a šály. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, Havířov v květech, karnevaly, Velikonoční 
výstavky, slet čarodějnic, konec školního roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, 
výstavy šikovnosti žen, víkendy pro ženy, zájezdy, 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  
Oslava MDŽ spojená s návštěvou divadla, lékařská přednáška o očních chorobách, návštěvy 
výstav, ZO ČSŽ Nová Běla - soubor „Novobělské babičky“, již šestiletá činnost a 83 
vystoupení. Soubor velice úspěšně prezentuje ČSŽ Moravskoslezského kraje.  
 

Okres Nový Jičín  
 

Beseda o využití evropských fondů, ukázka a prodej magnetických šperků. ORŽ Nový Jičín 
má dva taneční soubory jeden ve stylu country a druhý pod názvem Děti z naší školky. 
Členky ORŽ - výstava a prodej vyrobené bižuterie. ZO Kopřivnice třídenní pobyt 
v rekreačním středisku na Horní Bečvě v počtu 25 členek a další společná dovolenková akce 
v Chorvatsku. 
 

Okres Frýdek – Místek  
Oslava MDŽ pro členky v kině, ve spolupráci s KSČM Frýdku - Místku a za přítomnosti 
primátorky města. Hlavním programem byl film „ Ženy v pokušení“. Výlety do zajímavých 
míst v okresu, do Luhačovic a Vizovic, cestopisné přednášky, hraní bowlingu, exkurze 
úpravny vod v Nové vsi. 
  
 
 



 
Okres Karviná  
Humanitární sbírka pro o.s. Diakonie Broumov, účast na Dětském dni, pátý ročník úspěšné 
akce o Petřvaldskou buchtu. ZO Dolní Lutyně připravila vystoupení ve slezském nářečí, ve 
kterém mnohé členky vyrůstaly a dnes je slyšet jen výjimečně. ZO Orlová-Lutyně se připojila 
k výzvě občanského sdružení Svatá Barbora „Oslaďte život dětem“. Jde o děti, kterým zemřel 
otec horník na následky pracovního úrazu. Pořádání 15. ročníku Pohádkového lesa: mezi 
dětmi velice oblíbeného ročníku se zúčastnilo přes 1000 dospělých a 600 dětí. 
 

Okres Bruntál 
Členky ZO měly velice bohatou činnost. ZO Slezské Pavlovice - Pálení čarodějnic, Velký 
Pavlovický den, honbu Za pokladem. Taneční skupina Poupata, Kopretinky – babičky tančící 
country. Největší akcí ZO Hlinka je Dámská jízda, kterou pořádají každoročně 
 

Okres Havířov 
Havířov v květech, rej čarodějnic, vzpomínky na Životickou tragédii, soubor Havířovské 
babky, které letos oslavily 20 výročí, každý měsíc Burza obnošeného šatstva, zdravotní 
cvičení, účast na pochodu seniorů, kurzy malování, podzimní úklid, založení divadla Dad, 
které pořádá vystoupení v širokém okolí. 
  
ZO Slavkov u Opavy  
Slet čarodějnic, výlet do Prahy, pro děti koloběžkové závody a Mikulášská nadílka, výstavy u 
příležitosti velikonoc a vánoc. Akcí se účastnily i rodinní příslušníci. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



Olomoucký kraj 
 
Olomouckou krajskou organizaci tvoří ZO ve všech okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Šumperk, Jeseník. 
 
V roce 2011 bylo v kraji 1 235 platících členek ve 49 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek 33 členek, počet ZO se nezměnil. Nejvíce členek je v olomouckém okrese, kde došlo 
k poklesu o 15 členek na 509. Nejméně členek je v okrese Prostějov, kde je členek 89, o osm 
méně než v roce 2010. Nejpočetnější členská základna je v ZO Lutín v olomouckém okrese se 
64 členkami. 
 
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, hlavně v oblasti kuchyně. Spolupráce přerostla v přátelství mezi rodinami. 
 

Krajské akce představení kraje na ÚS v Praze s finanční pomocí Krajského úřadu Olomouc i 
Městského úřadu Litovel a sponzorů. Členky přivezly zákusky sladké i slané kuchyně, ukázky 
rukodělných prací z textilu, vosku a přírodních materiálů. 
Jednodenní výlety pod názvem Poznej svou vlast s účastí nejen žen, ale i dětí a mužů, zájezd 
do Bruntálu s prohlídkou města a zámku s parkem, do Šumperka, spojený s návštěvou zámku, 
učňovské školy a památek.  
 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, masopust, vítání dětí do života, spolupráce se 
školou např. vítání dětí do první třídy, karnevaly, slet čarodějnic, Květinový den – účast všech 
ORŽ na prodeji kytiček ve spolupráci se studenty středních škol, konec školního roku, výlety, 
společenské a vzdělávací akce, ekologie a příroda, besedy, výstavy šikovnosti žen, 
mikulášské, vánoční akce a koncerty. 
 

Okres Olomouc  
Přednášky z oblasti zdravovědy pro ženy i pro mládež, z oblasti financí včetně diskuzí. 
ZO v Rouské - Uspořádání akce Kdo si hraje nezlobí, pro děti z dětských domovů z pěti 
stacionářů. ZO Třebčín - Velikonoční a vánoční výstavy, udržování tradice včetně Obecního 
práva , zapojení do akce Wolkerův Prostějov. 
 

Okres Prostějov 
ORŽ Prostějov soutěž v přednesu básní Wolkerův Prostějov. Účast a výhra ZO Jesenec 
v soutěži Zahrádka – každé ženy pohádka, spojená s pozváním na výstavu Flora Olomouc 
jako ocenění za výhru. Zapojení do regionálních slavností. ZO Čunín – přednášky, výstavy, 
vánoční akce, ZO Konice – navázání spolupráce s Občanským sdružením Srdíčko.  
 

Okres Přerov 
Zapojení do regionálních slavností, vč. pořádání plesu, přednášek. ZO Opatovice – šití masek 
pro děti i dospělé na karnevalová vystoupení. 
 
 



 
 
 
 

Okres Šumperk 
Pořádání soutěží - celorepubliková Bambiriáda, zabývající se prací s dětmi včetně Zábřežské 
opony, což je divadelní dětská soutěž. ZO Ruda nad Moravou - akce Den země o přírodě a 
ekologii, akce Pohádkový les a karneval, hojně navštívené. ZO Moravičany - podílení na 
regionálních slavnostech ve spolupráci s obecním úřadem.  
 

Okres Jeseník 
Keramické výrobky, studená kuchyně i cukrářské výrobky na úrovni - ZO Mikulovice, ZO 
Písečná, ZO Špičky, krásně zdobené kraslice, výstavy řemeslných prací - ZO 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. Podstatné je dělat akce s radostí, radost rozdávat přátelům a 
známým, ale i neznámým lidem. Pak i členkám přináší jejich činnost radost a smysluplnost.  
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 



Kraj Praha  
 
Pražskou krajskou organizaci tvoří ZO ze šesti obvodů. V roce 2011 bylo v kraji 271platících 
členek v 19 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek o 36 členek, dvě ZO byly sloučeny. 
Nejvíce členek – 91, je v obvodu Prahy 6, kde došlo k poklesu o 14 členek. Nejméně členek je 
v obvodu Prahy 10, kde došlo k poklesu o dvě členky na 15 členek.. Nejpočetnější členská 
základna je v ZO Suchdol na Praze 6, tj. 51 členek. KRŽ spolupracuje s městskými úřady, 
většina obvodů spolupracuje s Kluby seniorů. 
 
Krajské akce - jde o akce pořádané v Kaunicově paláci: Svátky jara a Advent, které se staly 
tradicí. Program obsahoval přednášku, kulturní vložkou byla živá hudba a byl doplněn 
prodejem drobných, a zajímavých výrobků členek za symbolické ceny. Významnou akcí byl 
koncert pro děti z Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi. 
Na všech obvodech se konala pravidelná setkání členek, v programu byly přednášky se 
zdravotní , sociálně – právní tématikou nebo na téma bezpečnost seniorů i bytová politika, 
Není opomíjena ani kultura - hudební a pěvecká vystoupení, návštěvy koncertů, divadel a kin, 
besedy o zajímavých osobnostech. Účast na charitativních akcích - Květinový den, Tříkrálová 
sbírka, Světluška, Pastelka, Sluníčkový den, Konto Bariéry, Mamma Help 
I v tomto roce se zúčastnila zástupkyně ČSŽ v RSČR Pavlína Krbcová setkání seniorů u 
prezidenta republiky Václava Klause. 
 
Návštěvy Dětského domova 
Za krásného dne se uskutečnila návštěva členek v Dětském domově Charlotty Masarykové na 
Zbraslavi, spolu se ženami ze Spolku čínských žen. Návštěva měla i symbolické datum - 1.6., 
tedy Mezinárodní den dětí. Členky ze ZO ČSŽ obvodu Prahy 5 (většinou seniorky), vybraly 
částku 1.000 Kč a KRŽ Praha přispěla částkou taktéž 1.000 Kč. Po dohodě s ředitelkou 
mgr.Vorlíčkovou byla zakoupena sada DVD Nejkrásnějších večerníčků. Čínské ženy 
obdarovaly děti ovocem, sladkostmi, oblečením, obuví a také předaly finanční dar ve výši 
22.000 Kč. Po seznámení s historií domova a jeho režimem došlo k prohlídce celého zařízení. 
Kapacita domova je dvacet dětí a tak jim může být věnována péče, jako v domácím prostředí. 
Na závěr byl pobyt s dětmi na zahradě, kde mají k dispozici i krásný bazén. Členky odcházely 
domů s pocitem, že je o děti dobře postaráno a s přáním, aby bylo co nejméně těch, které toto 
zařízení potřebují. V listopadu se konal pro děti koncert. Iniciátorkou akce byla členka 
z Prahy 3, Elsa Dunajová. Člen hudební skupiny měl pro děti připravené velice poutavé 
hudební pásmo složené z různých písniček a melodií, nápaditě dětem vysvětlil „ muzikanty a 
jejich nástroje“, které má prý ukryté ve svých klávesách. Zpěvem obohatila vystoupení 
mladičká zpěvačka. Mnohé písničky a melodie děti znaly a tak se přirozeně zapojily do 
vystoupení. Závěrem členky dětem předaly dárečky k Mikuláši a srdečně se rozloučily 
s přáním, že opět přijdou v příštím roce. 
 
Advent  
Letošní adventní setkání, opět v historických sálech Kounicova paláce, se konalo již 
počtrnácté. Stalo se tradicí oslavovat začátek Adventu a příchod vánočních svátků s členkami 
a jejich přáteli. Program byl velmi pestrý. Jiřina Drobná z Prahy 6 připravila poutavé 
vyprávění ze života skladatele J.J.Ryby. Poté její překrásná recitace obohatila program. 
Nečekaně vystoupila i členka z Prahy 8 se vzpomínkami na mikulášské tradice a doplnila 
vystoupení říkankami. Pásmo koled a vánočních písní přednesli Senioři ze Zbraslavi. 
Setkáním provázela hudební skupina Jimoel. Občerstvení, vánoční trh a již tradiční vánočky, 
doplnily příjemné adventní posezení.  



2. Realizace projekt ů ČSŽ v roce 2011 
 
 
Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím státního rozpočtu byly 
v roce 2009 schváleny dva projekty Českého svazu žen o.s.: „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 v roce 2009 a realizace projektu 
00249 v roce 2010. Celkový objem schválených finančních prostředků: projekt 00335 ve výši 
3 810 253,- Kč a projekt 00249 ve výši 3 402 448,- Kč. Cílem obou projektů bylo 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. 

 
 
Pozn.: Oba projekty jsou v roce 2012 již ukončeny. 
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Tel.: 222 211 024 
Mobil: 775 913 067 
E-mail: inpc.praha@csz.cz  
Stránky: www.inpc-praha.cz  



 

3. Další informace 
 

Publikace 2011 
 
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“. 
 

 

Poděkování partner ům 
 
 
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 
 
 


