ČESKÝ SVAZ ŽEN z.s.

Český svaz žen, z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel.: + 420 257 003 283
E-mail : info@csz.cz a predsedkyne@csz.cz
ID Datové schránky: zn7dig4
www.csz.cz
www.rovnesance.cz
IČ spolku: 00442801
Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku oddíl L vložka 544 vedená u Městského soudu v Praze.
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ČESKÝ SVAZ ŽEN V KOSTCE
Český svaz žen z.s. (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky;
naše organizační struktura je tak budována na základě územního principu. Sdružujeme ženy bez ohledu na
jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a jsme
zároveň otevřeny spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci. Posláním našeho spolku je
podporovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost nejen našich členek.
Ve svém programu se hlásíme k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opíráme
se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.
Základními cíli ČSŽ jsou:
 prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti
 podíl na zlepšování kvality života v místě působení
 aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních vztahů
 rozvoj osobnosti žen formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti
 humanitární aktivity
 uspokojování kulturně společenských zájmů členek
Český svaz žen má v současnosti přes 13 000 členek působících cca v 500 základních organizacích. Jako
koordinační jednotky na krajské úrovni slouží krajská střediska ČSŽ, která zároveň zajišťují
administrativní podporu příslušným krajským organizacím (a dále až na základní úroveň). Více o nás
najdete na stránkách www.csz.cz a www.rovnesance.cz.
Český svaz žen z.s. je členskou organizací sítí The Associated Country Women of The World
(www.acww.org.uk), Česká ženská lobby (www.czlobby.cz) a Rada seniorů ČR (www.rscr.cz). V roce
2013 i 2014 máme také svou zástupkyni v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

V dubnu 2014 Český svaz žen přebírá na následující 2 roky předsednictví České
ženské lobby (www.czlobby.cz)

Český svaz žen z.s. je navíc zřizovatelem těchto neziskových subjektů:
 Nadace Žena (www.nadacezena.cz);
 Střední odborná škola Morava o.p.s (www.sos-morava.cz);
 Informační a Poradenské centrum Vysočina o.p.s. (http://www.inpc.estranky.cz ), které je výstupem
víceletého projektu v rámci IS Equal (2005 – 2008).

Složení Ústřední rady žen 2012 - 2017
Předsedkyně:
Mgr. Jana Chržová

Místopředsedkyně:
Mgr. Margita Březnová
Členky

Eva Drncová
Ing. Alena Ortová
Alena Vránová
Květa Rybárová
Božena Vávrová
Mgr. Jana Kvochová
Valerie Lukášová

Ing. Michaela Lysáková
PhDr. Ivana Štrossová
Miroslava Olšáková
Karla Skuhrová
Ing. Věra Slavíková
Božena Vávrová
PhDr. Jiřina Radová
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Z NAŠICH KRAJŮ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Středočeský kraj, IČ: 00424862
Krajské středisko ČSŽ
Ostrovského 3
150 00 Praha 5
E-mail: stredocesky.kraj@csz.cz
Web: www.stredocesky.estranky.cz
Středočeský kraj se řadí svou rozlohou mezi největší kraje v České republice a ve svých 8 okresech
čítá k 31.12.2014: 56 základních organizací a 1624 členek.
Z velkého počtu konaných tradičních akcí (dětský den, drakiáda, poznávací výlety, vzdělávací akce apod.)
vybíráme do této zprávy ty, které samy členky na své výroční schůzi ke konci roku vyhodnotily jako
nejlepší.
Jízda historickou tramvají po Praze a návštěva Pražského hradu 24. 5. 2014
Naše akce, které se zúčastnilo celkem 177 členek s rodinnými příslušníky ze sedmi okresů, začala ve
Střešovické vozovně, odkud vyjížděly čtyři vlaky historických „ naparáděných“ tramvají, které nás vezly
Prahou až k Pražskému hradu. Na Hradě jsme byli svědky výměny stráží, prohlédli jsme si nádherné
zahrady a po šesti skupinkách jsme absolvovali s průvodci malý okruh, který zahrnoval Katedrálu sv. Víta s
kryptou, kde je pohřben i Karel IV, starý Královský palác, Vladislavský sál měli jsme možnost si
prohlédnout i kopii korunovačních klenotů. Dále, již individuálně, jsme navštívili Baziliku sv. Jiří a Zlatou
uličku. I přes velké teplo a následný déšť, který však přišel až po celé prohlídce, se náš výlet vydařil.
Milena Tenczová, vedoucí krajského střediska SČK
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Podzimní seminář v Kaunickém paláci ve dnech
17. - 18. 10. 2014
Začínáme v pátek, jako obvykle u společné kávy v nádherných
prostorách Kaunicova paláce. V pátek budeme projednávat akce
kraje, přijde mezi nás také předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová a
seznámí nás se změnami nového občanského zákoníku. Kulturní
vložkou semináře bude vystoupení – operní zpěv paní D. Radosa –
členky Státní opery s hudebním doprovodem. Následuje společná
večeře a zbytek dne pak u dobré sklenky vínka a společném
„pokecu“. Přesuneme se do Hostelu na nocleh. Druhý den začne
společnou snídaní v Kaunickém paláci. Program na soboru:
Přednáška spisovatelky pí. Kopecké. Přednáška psycholožky pí.
Jakubcové na téma: zvládání stresu, umění komunikace. Navštíví
nás zubní lékařka – přednáška o třetích zubech a prevenci. Seminář
bude zakončen malou tombolou, předpokládaný konec ve 13. hod.
Vše ještě připravujeme, malé změny mohou nastat.

Milena Tenczová, MUDr. Martin Stropnický,
Milada Remešová

Okresní organizace ČSŽ – Mladá Boleslav se opět zapojila již do 18. ročníku celostátní sbírky Českého
dne proti rakovině (Květinového dne), kterou pořádá Liga proti rakovině. Letos se sbírka uskutečnila ve
středu 14. května 2014, jejím ústředním tématem je „Prevence
rakoviny plic“. Podle statistiky přibývá nádorových
onemocnění, bohužel Češi mají přední místa ve výskytu
jednotlivých karcinomů v Evropě, ale i ve světě.
Symbolem sbírky je květ měsíčku zahradního s
modrou stužkou, současně je předáván informační
leták s radami jak postupovat při prevenci rakoviny
plic, kupující přispěje do sbírky minimální částkou
20,- Kč. V letošním roce členky ČSŽ prodaly v
jednotlivých místech ZO okresu Mladá Boleslav 1952
ks kytiček a získaly do sbírky 42 458,- Kč. Každá
koupená kytička je nadějí navíc.
Milada Remešová, předsedkyně ORŽ
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Z DALŠÍCH AKCÍ VYBÍRÁME:
Klub Kněževes v roce 2014
8.2. Dětský karneval a Valentýnská maškarní zábava
Uklidili jsme vánoční stromky, zandali betlémy do krabic a je
14.3. Posezení žen
tady únor. Český svaz žen uspořádal za vydatné pomoci
oslava MDŽ
Obecního úřadu Kněževes a všech dalších sponzorů tradiční
dětský karneval. DJ Giacomo opět hrál dětem písničky na
Stejně jako každý rok, ani tento
přání. V sále, který byl tradičně vyzdoben velkým množstvím
jsme nevynechaly 8. březen jako
balónků, se to maskami jen hemžilo. Děti tančily, soutěžily,
náš svátek, a v klidu a pohodě
sledovaly aerobikové předtančení dívčí skupiny Aerobic girls v
jsme poseděly v kulturním domě.
podání Šárky Třískové, Klaudie Rákosové a Ester Galiové.
Sešlo se nás téměř 25, každá
Ukázku moderního jojování předvedl Jiří Zavadil a Jakub
přinesla nějakou dobrotu –
Rakovec s jejich svěřenci Dominikem Pavlatou a Martinem
dortíky,
štrůdl,
jednohubky,
Mrázem. Není jednoduché vymýšlet stále nové prvky, které by
chlebíčky, různé řezy. V průběhu
večera nám Bára Kubů – naše
děti zaujaly, ale myslím, že tentokrát se to Katce Krausové
členka představila alternativní
opravdu podařilo. Objednala show bublinkování. Děti byly u
způsob léčení pomocí homeopatie
vytržení, sledovaly, jak se obrovské bubliny dělají. Nejlepší ale
a aromaterapie. Pro většinu z nás
pro ně bylo, když si mohly samy takové velikánské bubliny
to bylo velice zajímavé. Večer se
udělat. Stály spořádaně ve frontě a každé si tvorbu barevných
opět pořádně protáhl, začínaly
„duhovek“ vyzkoušelo. Po této akci následovalo vyhodnocení
jsme v 18 hodin a končily jako
masek, které tentokrát bodovali všichni dospělí. Nejlepších 10
tradičně kolem 23 hodiny, a to
masek dostalo pěkné ceny – 1. Janička Vopálková – víla
jsme si ani nestačily všechno
Amálka, 2. Kačenka Toldeová –Šašinka, 3. Lenka Kašparová –
dopovídat.
Kleopatra, 4. Nikolka Vlášková z Klokánku jako Beruška, 5.
Petr Zadražil – Potápěč, 6. Daniel Čáp – hasič, 7. Karolínka
Krausová Kateřina
Šmídová – Zvonilka, 8. Vojta Červený – Mumie, 9. Lukáš
Kašpar – Lékař, 10. Šimon Soural – Kovboj. Po rozdání cen
následovala židličková ve dvou kategoriích, starší a malé děti. Všechny děti, které se karnevalu
zúčastnily, dostaly zdarma občerstvení a ještě si mohly vybrat z košů nějaké laskominy nebo hračky.
Aby dospěláci během odpoledne „nezlobili“, mohli dělat z novin papírové koule. A co s nimi ? No
přeci papírová bitva mezi dětmi a dospěláky, tradiční závěr dětského karnevalu. Je radost se dívat, jak
se do „bitvy“ zapojí celý sál. Po ukončení bitvy, kde není vítěze ani poraženého, všichni svorně
pomáhají uklidit bitevní pole a za půl hodiny je sál opět uklizený a připravený na večerní bál.
Valentýnský maškarní bál pro dospělé – již po čtvrté se sešli kněževeští nadšenci a několik
přespolních, aby si udělali radost a možná i legraci sami ze sebe. Někdy člověk žasne nad fantazií a
šikovností příchozích. I na večerním bále předvedli mistři moderní jojování a děvčata aerobikové
předtančení. Následovala promenáda masek za neustálého focení, protože někteří z aktérů nebyli k
poznání. Tanec v maskách, to je radost se dívat. Tombola byla jako vždycky bohatá, na sále tentokrát
kouřili pouze tři lidé, takže vzdoušek čistý a vhodný i pro nastávající maminku Petru Hanzlíkovou,
která ani tentokrát nezklamala a její taťka Šmoula byl originální. Během večera všichni příchozí
hodnotili masky a jejich výsledek byl: 1. Vláďa Dvořák – Australský domorodec s kopím, 2. Rodina
K. Krausové – Adamsovi s chodící rukou, 3. Kněževeský olympijský skibob – ve skibobu, který
zhotovili hoši Holanovi, byli sportovci K.Hauerová, B. Pittermannová, J. a M. Holanovi, M. Fara, Š.
Pittermann, T. Dvořák, M. Splavec.
Letošní mažoretky, dalmatýni, arabské ženy, hastrman, vodní víla, arakaini, uklízečky, kovboj,
šmoulové, šachy a člověče nezlob se, cikánka, námořníci ….. neměli chybu, a věřím, že se nám i příští
rok podaří vymyslet nové a možná ještě originálnější masky.
Bohdana Pavlíková
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JIHOČESKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Jihočeský kraj, IČ: 00424935
Krajské středisko ČSŽ
Lannova 63
370 01 České Budějovice
E-mail: jihocesky.kraj@csz.cz
V roce 2014 měl Jihočeský kraj 2 264 členek v 83 základních organizacích. Nejpočetnější členskou
základnu měla v té době základní organizace Nová Bystřice na Jindřichohradecku (97).
Z činnosti Krajské organizace
Opět se uskutečnilo Setkání k Mezinárodnímu dni žen v Českých Budějovicích s kytičkou, dárečkem,
pohoštěním i živou hudbou a samozřejmě kulturními vystoupeními našich členek. Zúčastnilo se 158
členek z pěti okresů Jihočeského kraje.
V květnu pořádalo krajské středisko na přání členek opět zájezd do maďarských lázní Bükfürdő.
Účastnilo se 100 žen ze všech sedmi okresů kraje. Týdenní pobyt v lázních si naše členky moc
oblíbily. Vše se vydařilo, jednodenní výlet do jiného lázeňského města, jiný den společná večeře
v luxusní zvěřinové restauraci – hudba, tanec. Teplé i studené bazény, cvičení, procházky. Odjížděly
jsme spokojené a s přáním, aby se příští rok v květnu zájezd opakoval.
V září, to už po šesté, jsme opět navštívily Azurové pobřeží ve Francii. 9ti denní pobyt v Cannes si
tentokrát užilo 58 účastnic, opět ze všech okresů kraje. Část účastnic navštívila Monako, část
absolvovala lodí výlet na ostrov Svaté Margarity, uskutečnily se denní i večerní procházky po Cannes.
Užily jsme si slunce, moře, koupání, opalování a samozřejmě večery plné zábavy. S dobrou partou je
vždy veselo.
K 30. říjnu 2014 skončil dvouletý partnerský projekt OP LZZ „Práce – most k mým dětem“
Cílem projektu bylo slaďování profesního a rodinného života matek a otců s důrazem na specifické
životní situace
určen
pro
Jihočeský kraj.
www.prace-mostkmymdetem.cz
Krajská
organizace
ČSŽ,
jako
partner projektu, pořádala v průběhu dvou let besedy zaměřené na pomoc rodičům – zaměstnancům
při řešení jejich problémů v rovině vztahu zaměstnání a péče o děti ve spolupráci s psychology
manželských poraden a pracovníků Úřadu práce. S vysoce profesionálními lektory jsme uskutečnily
celkem 46 besed na témata: Současná rodina a její problémy, Jak komunikovat se zaměstnavatelem,
Slaďování profesního a rodinného života aj. Podílely jsme se i na naplňování dalších cílů projektu
určených pro zaměstnavatele a Sociální správy v Jihočeském kraji.
V rámci projektu Práce - most k mým dětem byla vytvořena znalostní databáze, kde můžete najít
konkrétní příklady řešení situací, které pramení z nerovnováhy pracovního a rodinného života.
http://www.prace-mostkmymdetem.cz/znalostni-databaze/
V listopadu se v Českých Budějovicích v rámci projektu podpořeného z dotace MPSV „Zvýšení
odborných kapacit členek ČSŽ v regionech“ uskutečnil celodenní školící seminář věnován Základům
účetnictví pobočných spolků. Zúčastnilo se 33 předsedkyň a pokladních z celého kraje.
KRŽ také aktivně spolupracuje s Radou seniorů Jihočeského kraje.
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Okresní organizace a základní organizace
Nechyběly však ani akce pořádané okresními či základními organizacemi. Novému občanskému
zákoníku byly věnovány tři víkendové semináře a cca 10 besed v kraji za přispění Nadace Žena.
Akcí, které se každoročně konají v mnoha ZO, je bezpočet, např.: tradiční masopustní průvody, plesy
a taneční zábavy, výlety jedno i vícedenní, zájezdy poznávací i za kulturou, besedy, společenské i
diskusní večery, cvičení, bazary, bezpočet akcí pro děti i rodiny, návštěvy pečovatelských i
seniorských domovů a mnoho dalších.
Také v mnoha obcích pečují členky o zeleň, památníky i veřejná prostranství, na oplátku jim Obecní
úřady poskytují zasedací místnosti ke schůzkám a pořádání různých setkání.

PLZEŇSKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Plzeňský kraj, IČ: 71223177
Krajské středisko ČSŽ
Sladkovského 28
326 00 Plzeň
E-mail: plzensky.kraj@csz.cz
Plzeňskou krajskou organizaci tvoří základní organizace v 8 okresech Plzeň-jih, Plzeń-sever, Plzeńměsto, Domažlice, Klatovy, Tachov. Beroun, Rokycany. V roce 2014 bylo v kraji 1 505 členek v 51
základních organizacích (ZO). Nejpočetnějšími ZO v kraji jsou ZO Zbiroh, Blovice, Merklín a
Chotíkov. Krajská a okresní organizace spolupracují s neziskovými organizacemi, státní správou,
dětskými domovy, domovy pro seniory i domovy pro osoby se zdravotním postižením např. Domov
Zvíkovecká kytička, Domov důchodců Horní Bříza, dětský domov Staňkov.
Na místní úrovni je vykazována spolupráce zejména s obecnými a městskými úřady, Levicovými
klubem žen, Sokolem, Dobrovolnými hasiči, Český červeným křížem, Konzumním družstvem,
základními a mateřskými školami, Svazem rybářů, chovatelů, zahrádkářů, Svazem tělesně postižených
a Kluby seniorů. Dotace od OÚ a MěÚ dostávají přímo ZO a to zpravidla na konkrétní akce. V roce
2014 získaly základní organizace dotace ve výši celkem 182 tis. Kč.
Z krajských akcí vybíráme:
Tradiční krajská oslava MDŽ ve spolupráci s Levicovým klubem žen v Plzni ve velkém sále KD
Peklo s velkou účastí a bohatým programem.
14. 5 2014 – účast ZO na sbírce „Český den proti rakovině“ – nejlepších výsledků dosahuje
každoročně ZO Cheznovice /RO/ - v roce 2013 získaly členky 12 037 Kč, v roce 2014 11 902 Kč.
KRŽ uděluje Poděkování, které bylo předáno předsedkyni ZO Cheznovice na OS v Rokycanech.
- 28. 5. 2014 – „Den pro ženu“ v Plzni s účastí 68 osob. Hosté: Spolek žen z Mariánských Lázní,
děvčata z Domova Zvíkovecká kytička, jako hlavní host v křesle pro hosta principálka Divadla Pluto
Plzeň J. Kikinčuková. Dále proběhla prezentace ZO Blovice / česká beseda/ a ZO Losiná/ záznam
tradičního babského bálu/ Náklady akce hrazeny z prostředků KRŽ.
- 8. 9. 2014 – Seminář z projektu podpořeného dotací MPSV – „Zvýšení odborných kapacit členek
v regionech“ se zaměřením na základy práce s médii a prezentaci činnosti. Účast 13 členek
z Plzeňského kraje – náklady hrazeny z projektu ČSŽ Praha.
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- 23. 9. 2014 – zájezd do Mariánských Lázní a Bečova ve spolupráci se spolkem žen ML. Účast
celkem 48 členek z okresů PJ, PS, PM, Rokycany a 4 z Mariánských Lázní, která nám bezplatně
zajistily komentovanou prohlídku města a oběd v Hotelové škole. Náklady za dopravu byly hrazeny
z prostředků KRŽ. Oběd a vstupy si hradily účastnice. Akce byla velmi kladně hodnocena a o
spolupráci se spolkem žen ML projevily zájem další ZO. Jako poděkování ženám, které se nám v ML
věnovaly celý den, jim zajistíme vstupenky do Nového divadla v Plzni dle jejich výběru.
Z činnosti okresních a základních organizací
Většina aktivit členské základny je realizována v ZO a klubech.
Činnost většiny ZO je zaměřena na oslavy MDŽ, Dne matek, besedy,
přednášky, akce pro děti, seniory. Ženy organizují i řadu dalších aktivit
např.: posvícenské zábavy, Kateřinské věnečky, bály, burzy odívání,
velikonoční a vánoční výstavy, výtvarné dílny, kulturní a sportovní
akce, mikulášské nadílky, vítání občánků, návštěvy divadel, zájezdy,
sběr ošacení pro Diakonii Broumov, vánoční trhy apod. Členy výboru
ZO navštěvují své členky při významných životních jubileích.
Okres Beroun
Klub žen v Berouně ve spolupráci s Levicovým klubem žen organizuje
každoročně celookresní oslavu MDŽ v Žebráku, zájezdy do Lidic. ZO
Hostomice pořádá ve spolupráci s kulturním klubem taneční kurzy pro
mládež i dospělé. ORŽ spolupracuje se Zvláštní školou v Žebráku a
Domovem pro postiženou mládež v Suchomastech.
Okres Domažlice
ZO Čermná – pořádá každoročně Kateřinský věneček a to nepřetržitě
od roku 1951, spolupracuje se Sokolem, SDH, OÚ a Dětským
domovem ve Staňkově. V roce 2014 uspořádala Dětský karneval a při
příležitosti MDŽ slavnostní setkání zástupců všech organizací v obci za
účasti starosty. Každoroční účast na Květinovém dnu Ligy proti
rakovině, sbírky pro Diakonii Broumov, přednášky pro seniory, vítání
občánků, návštěvy jubilantek. Horšovský Týn – akce pro ženy, burza
dětského odívání, ZO Rybník dětský karneval, velikonoční dílny, máje,
sběr ošacení, vánoční výstava, Mikulášská nadílka pro děti, rozsvěcení
vánočního stromu a zpívání koled, spolupráce s obecním úřadem. ZO
Milavče zajišťuje cvičení pro ženy, akce pro děti, besedy pro členky.
Okres Klatovy
ZO Chmelná má velmi bohatou činnost – dětský maškarní bál,
masopust, Den matek, Den dětí a sportovní akce, Masopust, návštěva
jubilantek, ´klid volební místnosti před a po volbách. ZO Mochtín –
tradiční ples v Hoštičkách, návštěvy divadla v Praze, návštěva
jubilantek.

3. a 4. 10. 2014 se konal
víkendový seminář NŽ na téma
„ Co nám přináší nový OZ“ v
hotelu Olympic v Tachově.
Účast 42 členek z okresů Plzeňměsto. Plzeń-jih, Plzeň-sever,
Rokycany, Domažlice, Tachov.
Lektorkou k NOZ byla vedoucí
OP v Plzni Mgr. Monika
Krausová. Její výklad byl velmi
podrobný a srozumitelný, což
účastnice ocenily.
Její přístup a ochotu členky
velmi kladně zhodnotily, stejně
jako zajištění celé víkendové
akce. V rámci seznámení s
památkami Tachovska byla
zajištěna komentovaná
prohlídka Jízdárny Světce a
kláštera v Kladrubech. Seminář
byl částečně financován z
grantu Nadace Žena a částečně
z prostředků KRŽ. Účastnický
poplatek byl stanoven na 100
Kč. Z rozpočtu KRŽ Plzeň
uhrazeno 21 800 Kč.

Okres Plzeň-jih
ZO Blovice návštěvy divadla v Plzni, výlety Sokolovsko, Karlovarsko. Sbírky pro Diakonii Broumov.
Světluškový večer a lampionový průvod pro děti i dospělé, v roce 2014 to byl již třetí ročník této akce,
která má vždy velký úspěch, předvánoční posezení v červeném rázu s tombolou, návštěvy jubilantek.
Spolupráce s Hasiči, účast na Květinovém dnu- vybráno 7 553 Kč, pomoc při zajištění velikonočního
a adventního jarmarku v muzeu. Zajištění občerstvení pro účastníky cesty parní lokomotivou z Plzně
do Nepomuka.
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ZO Merklín pořádala společenský ples, pálení čarodějnic, charitativní sbírku pro Diakonii, dětský den,
zájezd od dovadla, Mikulášská nadílka pro děti. ZO Ždírec zajišťuje kroužek dovedných rukou, dětský
maškarní ples, akci k MDŽ, výstava květin a výrobků z kroužku dovedných rukou, zájezd, besedy o
historii, lampionový průvod. ZO Spálené Poříčí – jarní posezení, beseda, návštěva Stanice ochrany
přírody, spolupráce s knihovnou, zajištění výstavy ručních prací na zámku v rámci Městských
slavností, oslava 40 let vzniku ČSŽ v obci -s jedinou předsedkyni Vilmou Jirkovou, která obdržela
Poděkování obce za tuto záslužnou činnost, péče o pomník padlých, úklid obce. ZO Letiny –
masopustní rej pro děti, besedy, výstava ručních prací s ukázkou zdobení kraslic, pečení koláčků na
akce v obci, spolupráce s MŠ, Květinový den – vybráno 5 817 Kč, školení l. pomoci s lektorem LZS
Líně, vánoční výstava. ZO Čižice požádal oslavu MDŽ, společenský ples, vyjížďky na kolech po
okolí, návštěva divadla v Nebílovech na zámku, zpívání koled. Členka ČSŽ je starostkou obce. ZO
Śtěnovice – akce k MDŽ, čarodějnice, sbírka pro Charitu, besedy, předvánoční setkání, výroba
vánočních dekorací, jubilea členek.
Okres Plzeń-sever
ZO Tatiná připravila okresní oslavu MDŽ s bohatým programem a perníkovými srdíčky pro všechny
účastnice akce- účast 100 žen. Za přípravu této pěkné akce patří členkám z Tatiné velký dík a uznání.
Dále beseda s herci manželi Kikinčukovým, květinový den, Den dětí, vánoční trhy, rozsvícení
vánočního stromu, úklid kulturního domu. ZO Hvozd pořádal dětský maškarní bál se soutěžemi a
tombolou, setkání k 1. Máji, Den matek s programem dětí z MŠ a vystoupením mažoretek z Nečtin.
Dále zájezd pro děti ke Dni dětí, Helloween, Silvestr s ohňostrojem. ZO Chrást – dětský maškarní
ples, zájezdy po ČR, předvánoční posezení. ZO Bdeněves – ples včetně osobního zvaní úklidu sálu,
zajištění občerstvení, hudby, návštěva divadla v Praze a Pluta v Plzni, akce ke dni děti společně
s hasiči a OÚ, vyzkoušení cesty Pendolinem do Chebu a Karlových varů, spolupráci s klubem
důchodů a ženami z Kozolup, rozsvícení vánočního stromu.
Okres Rokycany
Dlouholetá spolupráce s Domovem Zvíkovecká kytička, návštěvy akcí v Domově, spolupráce s
Muzeem v Rokycanech. Předvánoční posezení členek ORŽ a Klubu žen, návštěva vánoční výstavy ve
Zbirohu.
ZO Zbiroh připravuje pravidelné velikonoční a vánoční výstavy ručních prací, burzy ošacení, akce
k MDŽ, besedy, návštěvy jubilantek, spolupráce s Mateřským klubem, školami a Domovem ZK.
ZO Cheznovice organizuje zajímavé akce každý měsíc, výlety, zájezdy, soutěže, besedy. Oblíbené
jsou pravidelné „Kuličkyády“, za účasti členek rokycanského Onko klubu a žen ze sousedních Tění.
Každoročně se členky zapojují do Květinového dne Ligy proti rakovině. V roce 2014 dosáhly
vynikajícího výsledku - za 250 kusů květinek měsíčku vybraly 11 900 Kč, za což obdržely poděkování
od Ligy proti rakovině.
Okres Tachov
ZO Tachov připravil akci k MDŽ s programem MŠ a účastí starosty a místostarosty města. Akce pro
děti k 1. máji. Dětský den a spolupráce na přípravě Historických slavností města. Spolupráce na akci
zdobení vánočních perníčků v Domě děti. Spolupráce se svazem tělesně postižených, MŠ a ZŠ.
Předsedkyně ORŽ byla zvolena zastupitelkou města Tachova.
Černošín spolupracuje při všech akcích v obci, členky pravidelně pečou perníčky na akce v obci, 2x
návštěva divadla v Plzni, akce k MDŽ, Den matek, posezení s důchodci, plavání v bazénu, jarní
vycházka na Vlčí horu, návštěvy jubilantek.
Okres Plzeň-město
Aktivní spolupráce s Levicovým klubem žen – příprava krajské oslavy MDŽ, společné zájezdy,
návštěvy divadel, účast na pietních akcích v Lidicích. Pravidelné jsou vycházky po Plzni a okolí,
poznávání významných domů a pamětních desek slavných rodáků. Společné návštěvy divadla v Plzni.
V roce 2013 byla ustavena nová organizace Starý Plzenec s 11 členkami. Členky uspořádaly velkou
akci k MDŽ, výlety a turistické vycházky po okolí Plzence a spolupracují na organizaci akcí v obci.
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l) čarodějnice Merklín, 2) krajský víkend v Tachově, 3)zájezd do Mariánských Lázní, 4) vánoční výstava Letiny

KARLOVARSKÝ KRAJ
V Karlovarském kraji fungují pod hlavičkou ČSŽ 3 okresy – Sokolov, K.
Vary a Cheb – s počtem 15 ZO a 250 členek, akcí svazu se však zúčastňují
další sympatizující žen. (Kontaktní údaje na str. 16)
Spolupráce s ANNAKK
(Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje).
Účast na jednáních rady a tematických školeních. ANNA KK byla aktivním
partnerem při organizaci krajského semináře „Co přinesl NOZ“. Vystavování
našeho propagačního panelu při akcích Asociace, pro zviditelnění činnosti
naší organizace. Spolupráce při vyhlašování Osobnosti neziskového sektoru
Karlovarského kraje za rok 2013. V r. 2014 - 1. ročník: Cílem ankety bylo
ocenit, povzbudit a podpořit lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru, nebo jej
významně podporují a současně zviditelnit celý neziskový sektor.
Krajská rada zajišťovala občerstvení a pro vyhodnocené osobnosti
Neziskového sektoru Karlovarského kraje složila členka Českého svazu žen a
Sokola paní Marie Chejlavová poděkování za jejich zásluhy ve verších.
Vedoucí krajského střediska zpracovala k uvedené akci prezentaci, která
textem i fotografiemi popisuje průběh slavnostní večera v Domě kultury
v Sokolově.
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Krajský seminář - Co přináší nový občanský zákoník –
20. září 2014 Gymnázium Cheb. Záštitu převzal starosta města Chebu RNDr. Pavel
Vanoušek. Zúčastnilo se 78 lidí. Financování – Nadace Žena, MÚ Cheb a krajská
rada. Smyslem semináře bylo zamyšlení nad přínosy a případnými zklamáními,
které přinesla některými vítaná, jinými zavrhovaná novelizace Občanského
zákoníku. S otázkami soukromého práva, aktuálního znění rodinného práva a s
novými formami péče o děti seznámila účastníky JUDr. Nenutilová. O probíhající
problematice transformace NNO přednášela H. Šnajdrová. Během přednášky
upozornila především na ty legislativní změny, na které vyžadují změny a aktivitu
neziskových organizací. Přidala praktické rady týkající se změn ve veřejném
rejstříku.
Předání čepiček a bačkůrek v Karlovarské porodnici
V listopadu předala skupina žen jménem krajské organizace ČSŽ
nedonošeným miminkám 70 čepiček a pro
personál nádherně zdobená perníková srdce.
Čepičky upletly šikovné ženy z Otročína.
V prosinci pak přivezly do porodnice ženy
z Chebska 77 párů ponožek, 8 párů
bačkůrek a 10 čepiček. Staniční sestra
požádala přítomné ženy, aby poděkovaly všem, kdo se na pletení
podílely.
Co také dělají naše základní organizace (ZO):
ZO Sokolov 1 - patří k aktivním sokolovským organizacím.
Členky se scházejí při akcích pořádaných ORŽ i KRŽ (okresní shromáždění, krajské semináře).
Setkávají se při oslavách jubilejních narozenin svých členek a kolegyň. Přinášejí dáreček, kytičku i
písemné blahopřání, hrají kuželky a šipky. Chodí na kondiční cvičení v Sokole a na jógu. Pravidelně
zpívají ve sboru v Háječku, vystupují v Pečovatelských domech v Domech důchodců. Navštěvují
přednášky v městské knihovně a vernisáže. Setkávají se o velikonocích i o vánocích. Pořádají výlety,
pěší i autobusem …
ZO Chýše – mezi tradiční akce patří například každoroční
masopustní akce „Babí hop“- maškarní průvod. Oslava MDŽ –
v zámeckém pivovaru. Návštěva u nejstarších žen v obci s přáním
a s kytičkou k MDŽ. Na Dětský karneval pekly ženy perníčky. Při
„vítání jara „se šlo společně k řece, děti předvedly připravený
program, Moranu pustily po vodě a tak se rozloučily se zimou. Pak
následovalo posezení u ohně a
opékání
vuřtů.
Turistický
pochod – Stezkou Karla Čapka
… Stavění máje … Oslavy 1.
Máje – retro pojetí oslav s velkou účastí v průvodu! A dále třeba
Účast na Českém dnu proti rakovině – prodáno 200 ks kytiček.
Pečení perníků pro děti z německého Steinbergu. Přijelo 85 dětí
plus doprovod. Ženy pomáhaly s obsluhou v sokolovně.
Spolupráce při DD – hlavním organizátorem Chyšský okrasný
spolek. Rozloučení s předškoláky na zámku. Předání dárečků i
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sladkostí a popřání hodně úspěchu ve škole. Chyšské kulturní léto a spolupráce při akcích.
Rozsvícení vánočního stromu. Spolupráce s Městským úřadem velmi dobrá. Na realizaci akcí
přispívají MÚ i sponzoři.
ZO Útvina: Rada se schází podle potřeb, většinou před pořádáním
akce. Jejich spolkový život je velmi bohatý! Namátkou vybíráme:
 3. masopustní průvod masek Útvinou a přilehlými obcemi akce pořádaná ve spolupráci s hasiči - účast 27 masek (ženy,
hasiči a příznivci masopustní tradice)
 Pyžamový dětský den 31. 5. V pyžamech byla většina dětí (50),
ale i 25 dospělých. Akce byla zakončena kácením máje.
 Návštěvy divadelních představení - muzikál Noc na Karlštejně
v Praze (akce svazu); Strakonický dudák a prohlídka Národního
divadla; představení Barmanka v divadle R. Brzobohatého
(příspěvek svazu na akci)
 Pro členky a sympatizující připravena dvě posezení - na jaře k
MDŽ a koncem listopadu předvánoční.
 Společně s OÚ navštěvují starší ženy při jejich životních
jubileích.
 Spolupráce s Obecním úřadem velmi dobrá – členky pomáhají
při organizování obecních akcí, také spolupracuje s místními
hasiči a důchodci. ZO dostává od obce příspěvek na činnost.
ZO Děpoltovice: Členky se scházejí 2x měsíčně mimo prázdnin.
ZO má 11 členek. Akcí se zúčastňují, ale i spolupracují prakticky
všechny ženy v obci. Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci
s dalšími složkami (OÚ, hasiči, sportovci) v obci. Pravidelně
organizují:
 Masopust
 oslavu MDŽ pro všechny ženy v obci společně s OÚ
 stavění máje a pálení čarodějnic a pak kácení máje
 Den Dětí návštěva ZOO
 Loučení s prázdninami – hledání pokladu (byly to pomůcky
do školy) a cestou se plnily různé soutěže, na konci cesty
čekalo občerstvení
 Mikulášská zábava s divadelním představením a bohatou
nadílkou
 Pravidelně chodí na různé výlety a přednášky.

ZO Šabina je dlouhodobě
velice aktivní. Pravidelné akce:
- Celoroční úklid zastávek
- Prodej květin pro Český
den proti rakovině
- Návštěva mateřské
školky dárek pro 3
předškoláčky
- Zájezd do Litoměřic na
Zahradu Čech
- Účast při krajském
semináři v Chebu
- Pečení zákusků na
každoroční pouť u
kapličky sv. Anny
- Vítání občánků společně
s OÚ s malým dárkem
knížkou
- Návštěvy u příležitosti
jubileí - občané od 60.
let pod patronací obce
- Účast na všech
aktivitách obce
Spolupráce S Obecním úřadem
velmi dobrá, dostávají odměnu
za pomoc při úklidu v obci.

ZO Bražec: Členky jsou mladé, a proto jsou jejich akce orientovány na děti. Mezi jejich pravidelné
akce patří například:
 Diskotéka pro děti (leden, duben, říjen)
 Maškarní bál pro děti
 Oslavy MDŽ
 Pálení čarodějnic
 Taneční zábava pro dospělé (květen, září)
 Den dětí
 Sportovní odpoledne pro děti a dospělé v červenci
 Soutěžní odpoledne pro děti v listopadu
 Mikulášská besídka pro děti
 Silvestr pro děti i dospělé
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ZO Otročín: V září skončila sbírka pro malého Matěje Masnera z Toužimi trpícího nemocí „Svalová
dystrofie“. Sbírka trvala 17 měsíců, celkem bylo nasbíráno 141 135 ks víček, je to 327 kg. K těmto
víčkám se ještě poslala částka 2000 Kč.
Pravidelné akce:
 Masopust se zábavou
 MDŽ
 Rej čarodějnic
 Den proti rakovině
 Dětský den – společně s hasiči
 Slavnostní otevření klubovny
 Dětský karneval – na závěr školního roku. Diskotéka a soutěže, drobné dárečky a občerstvení
Účast na 2. ročníku Otročínských slavností – Agrofest. Slavnosti měli připomenout místní tradici v
zemědělství a napodobit trochu dožínky. Průvod ženy doplnily stylově v pracovních krojích s
původními nástroji jako např. cep, hrábě, srp, dřevěné vidle a kyticí téměř zralého obilí. Všichni si
smlsli na tradičních Otročínských koláčích, kterých bylo letos 150 ks. Výtěžek jarmarku podpořil
celkem tři neziskové organizace a to náš Český svaz žen Otročín, Textilní dílnu Českého západu z
Teplé a Socioterapeutické dílny Charity K. Vary.
 Kurz orientálních tanců – zahájil v říjnu a
každý víkend ženy pilně tančily.
 Veřejný bazárek oblečení dětí i dospělých.
Prodáno téměř 100 ks oblečení.
 Vystoupení v Teplé na akci Před adventní
posezení u muziky, pořádala Komise pro
občanské záležitosti.
Rozsvícení vánočního stromu s betlémem a příchod Mikuláše s anděly a čerty. Téměř stovka dětí
dostala nadílku. Děti se měli možnost vyfotit na oslíkovi u Betlému, pohladit ovečku a pustit si
ořechovou skořápku se svíčkou v kádi s kapry. Rodiče a ostatní utráceli na vánočním jarmarku svazu
žen a za výborný svařák našich hasičů. Za znění slavnostní fanfáry byly odhaleny obrazové sochy
Josefa a Marie s Ježíškem v Betlémě a vystřídali tak živého Josefa s Marií. Tři králové rozdali dětem
své dary, kterými ozdobili vánoční strom. Všichni si nakonec užili slavnostní ohňostroj. Na této
předvánoční akci se účastnila opravdu skoro celá obec.
Návštěva Dětského domova pro děti do 3 let v Karlových Varech, pro jehož děti ženy připravily
sponzorské dárkové balíčky s plyšáky a dětskou kosmetikou. Podpora tohoto zařízení pro děti je již
tradiční záležitostí ZO, ovšem osobně zde byly ženy předat dary poprvé.
ZO Cheb1 a pravidelné akce jako
 Oslava MDŽ v kulturním středisku Svoboda – pořadatelky, příspěvky do tomboly a prodej
lístků. Na programu hudba, tanec, vystoupení souborů, tombola. Účast poslanců
 Velikonoční posezení v klubu důchodců
 Výlet na Pomezí, návštěva místního kostelíka a posezení v místní hospůdce
 Účast na oslavách 1. máje
 Výlet do Milíkova, návštěva muzea v hrázděném statku
 Zájezd s KD do Hradce Králové
 Spolupráce při „Bambiriádě“
 Účast na přednášce „Šmejdi“ – organizovala MP
 Zajištění a organizace krajského semináře „Co přinesl NOZ“
 Účast na akcích města a KD
 Účast ve volebních komisích
 Předvánoční setkání všech členek
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Rada pracuje aktivně, na akce zve i sympatizující ženy. Spolupráce s dalšími organizacemi. Se
samosprávou – členky pracují v komisích MÚ a volebních komisích.
ZO Cheb 11: Nový rok byl zahájen, jako již tradičně, výšlapem na Bismarckovu rozhlednu, který
pořádá město s Klubem turistů.
Koncem ledna ještě vycházka na „KRAJINKU“, kde si ženy vyzkoušely relaxační zařízení pro
seniory.
A dále například:
Účast na Masopustním veselí s průvodem masek, s krátkými výstupy herců. Tradiční podávání
koblížků starostou města. V březnu se oslavilo jako již tradičně MDŽ v kulturním zařízení
„SVOBODA“, skvělá zábava. V programu vystupoval soubor z Otročína a chebské členky jim předaly
přes 2000 víček, které pomáhaly sbírat pro Matýska.
2. 4. se konaly tradiční ukázky lidových řemesel
v Chebském muzeu. Byly tam i ukázky paličkování a
paní Fajtlová.
Shromáždění a oslava narozenin nejstarší členky
Veroniky Kubové. Plánování budoucích aktvit
Pomoc při zajišťování akce ANNY KK pro děti pod
Chebským hradem.
13 9. řemeslné trhy a návštěva nově otevřeného statku
v Milíkově.
20. 9. organizační zajištění Krajské akce ČSŽ – CO
PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK a účast všech našich členek.
Kulturní akce – návštěva koncertu a divadelních představení, účast
„Česko zpívá koledy, Mikulášská zábava.
Zapojily jsme se i do akce pletení ponožek pro nedonošená miminka do
nemocnice do K. Varů. Ponožky pletla i Jindřiška Syrová, která bydlí
v Brně a ponožky poslala poštou. Zkompletovat pomohly p. Lukešová a
Moudrá. 22. 12. 2014 se ponožky i čepičky předaly vrchní sestře na
nedonošeneckém oddělení Karlovarské nemocnice.
ZO Libá: Zajímavá a dlouhodobá činnost ZO zaměřená hlavně na práci
s dětmi a seniory. Pořádají akce pro celé rodiny. Počet účastníků stále
roste a akce si pochvalují. Pravidelně pořádají:
 MDŽ v kavárně pro všechny ženy.
 Pochod jarní přírodou – účastní se lidé všech věkových kategorií, včetně dětí v kočárcích.
Letos byl na programu průzkum místního kamenolomu. Vaření BRGULU (bramborový guláš)
v kotlíku, vařil i starosta a další skupinky dětí i dospělých.
 Pálení čarodějnic ve spolupráci s místními hasiči doplněný programem.
A dále například:
Stavění a zdobení máje – pak nácvik nasedání a padání s košťat, zdolání strašidelné cesty za
čarodějnicí, která ukryla buřtíky. Večer lampionový průvod s pohádkou na dobrou noc.
Český den proti rakovině – vybráno 2.233 Kč. Prodávala pí Bečková
Dětský den – na sportovním areálu. Téma bylo „Na Farmě“. Bylo menší ZOO – kozlík, morčata,
králíci, křečci, psi.. Na stanovištích děti sušily seno, sbíraly vajíčka, jezdily na konících, chytaly býka,
poznávaly zeleninu a sázely semínka a kytičky. Prohlédly si traktor. Místní hasiči připravili
záchrannou akci hořícího stavení a také vodní sprchu a pěnovou koupel, která je u dětí velmi
populární. Na závěr 120 dětí dostalo účastnický list dárkový balíček. Na občerstvení byly podávány
domácí buchty a koláče.
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Pochod podzimní přírodou – trasa po nové cyklostezce
do Německa. Během cesty se shlédly přírodní varhany,
hlučící kámen, statek u řeky s mnoha zvířaty. Trasa
měřila 8 km a ušli ji i ti nejstarší (80let). Na zpáteční
cestě se u umělých nádrží opékaly buřty a indiánské
rohlíky (těsto připravila pí. Bečková). Úkolem dětí i
dospělých bylo na závěr nakreslit, co se jim na výletě
nejvíce líbilo. Obrázky jsou vystavené ve skřínce na
náměstí.
Vendelínská drakiáda – v provozu byla i malá dračí
dílna. Děti si vyrobily strašidelné dýně a strašidýlka. A
pro velký úspěch se opět pekly indiánské rohlíky
Retro čaje – diskotéka s hudbou
od 60. let do konce století.
Účastníci v retro oblečcích se
výborně pobavili a užili si
legrace.
Mikulášské nadělování – děti
procházely peklem a čert je učil
básničku pro Mikuláše, ale bylo
to i naopak. Za peklem už čekal
Mikuláš s andělem a balíčky
Vánoční setkání pro seniory – vystoupení dětí pod vedením pí učitelky Linhové, přípitek starosty,
diskotéka pro starší i pokročilé s reprodukovanou hudbou. Písničky na přání včetně tanga a sóla pro
nejstaršího účastníka (95). Ženy fungují jako servírky, tanečnice i posluchačky vzpomínek a
vyprávění.
Spolupráce - S Městským úřadem velmi dobrá, členky ZO spolupracují s kulturním zařízením při
všech pořádaných akcích.

Anketa Osobnost Karlovarského kraje 2013
V 9. ročníku ankety "Osobnost Karlovarského kraje"
zástupci regionu ocenili zásluhy lidí v oblasti kultury
a služeb veřejnosti, podnikání i za mimořádný přínos
kraji. Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji
připadla - k naší velké radosti - kolegyni, vedoucí
krajského střediska ČSŽ, Jaroslavě Hernadyové.

Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj, IČ: 00425028
Krajské středisko ČSŽ
Nám. Budovatelů 1423
356 01 Sokolov
E-mail: karlovarsky.kraj@csz.cz
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj, IČ: 00425133
Krajské středisko ČSŽ
Důlce 3092/74
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: ustecky.kraj@csz.cz
V Ústeckém kraji krajskou organizaci tvořily základní organizace v okresech Ústí nad Labem,
Litoměřice, Louny, Chomutov, Teplice, Děčín a Most. V daném období evidujeme téměř tisíc členek
ve 48 základních organizacích.
Krajská rada žen spolupracuje s úřady a organizacemi, zejména s Magistrátem v Ústí, MS ČČK,
rodinným centrem Slunečník, spolupracujeme i v rámci asociace neziskových organizací. Standardně
okresní i základní organizace spolupracují se svými městskými a obecními úřady. Financování je
převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků a účelových dotací.
Krajské akce: Mezi každoroční tradiční akce patří např.: oslava MDŽ, „Puškinův památník“, pobyt u
moře v Chorvatsku (pro velký zájem dvakrát ročně: v červnu jen „babinec s dětmi“, v září celé
rodinky). Další akce: Krásy každé generace, Dětský den, Pohádkový les, Naše tradice – akce pořádaná
každým rokem před Vánocemi, kde členky mají možnost prezentovat své výrobky s vánoční
tematikou. Ve spolupráci s MS ČČK byla v roce 2013 uspořádána předvelikonoční akce na hradě
Střeliv pro více než sto dětí z mateřských škol – šlo o výrobu kraslic a povídání o Velikonocích. Ve
spolupráci s ORŽ Chomutov kraj pokračuje v pořádání informačního setkání Ústeckého kraje a ČSŽ v
rámci projektu „Listen to the Voices of Villages“.
I na úrovni okresních a základních organizací patří mezi tradiční aktivity oslava MDŽ, Dne matek,
dále Dětský den, maškarní bály pro děti, plesy, slety čarodějnic, stavění májek, oslavy konce školního
roku, návštěvy divadel, výlety, zájezdy, sportovní akce, společenské a vzdělávací akce, besedy,
výstavy, mikulášské a vánoční akce.
Radouň: „Rok na vsi“
místní lidové tradice
Cílem Základní organizace ČSŽ Radouň je,
již od roku 2008 do současné doby, obnova
místních lidových tradic v obci, s možností
účasti a zapojení i ze strany místních
obyvatel a návštěvníků z okolních obcí a
měst.
V roce 2014 základní organizace uspořádala
například tyto akce:
 29.3. Ples pod názvem Babský bál ve
spolupráci s TJ Sokol a MěU Štětí
 7.6. Radouňská pouť spojená s taneční
zábavou
 V měsíci srpnu dožínky
 26.12. Vánoční koncert v místní kapli, spojený s výstavou betlémů.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Královéhradecký kraj, IČ: 00425231
Krajské středisko ČSŽ
Pražská 59
541 01 Trutnov
E-mail: vychodni.cechy@csz.cz
Královéhradecký kraj má v evidenci 4 okresy s 590 členkami. Nejpočetnějším okresem je Náchod,
který má 9 základních organizací s 233 členkami. Spolupracujeme s Krajskou radou seniorů
Královéhradeckého kraje a jsme spolupořadateli krajské kulturní akce ke Dni seniorů, na které se
účastnilo 360 osob z celého kraje (51 členek ČSŽ). Účastnice předaly přítomným ženám dárečky a
informační materiály ČSŽ. Jsme součástí krajské rad seniorů, tak občas dostaneme příspěvek na danou
akci. Ve svých řadách máme poslankyně, starostky, ženy pracující v komisích nejen v zastupitelstvech
obcí a měst ale i na krajských pozicích. Využíváme jejich zkušenosti na akcích.
Zajímavé besedy a přednášky:
 S policií ČR – Ochrana spotřebitele – k prodejním akcím „ šmejdi“
 Ochrana zdraví – nejen na komunikacích, ale i veřejnosti
 BESIP: Ochranné prvky a jejich použití
 Senior: Využití senior a rodinných pasu, nový Občanský zákoník, poradenství pro seniory
nejen o bydlení ale i exekucích, nové vyhlášky pro postižené,
 Zdravotní tématika: Zdravý a spokojený člověk je přínosem nejen pro rodinu, ale i veřejnost.
 Relaxační cvičební program – středisko Oáza, právní poradna bezplatná –Trutnov.
Z akcí Krajské organizace v roce 2014
Účastnice krajských akcí se spolupodílejí na zajištění programu včetně pořádaní výstav výrobků.
Nechybějí ani informační materiály z pořádaných akcí v ZO a klubech včetně Kronik. Tento rok jsme
připravily mnoho akcí nejen pro členky, ale i pro širokou veřejnost. Byly to nejen připomínkové akce
k MDŽ, Dni matek, ale i Velikonoční výstavy, akce pro děti – Den dětí, ukončení školního roku, vítání
prvňáčků a občánků, akce k založení svých organizací, pro seniory, adventní akce s Vánoční
tématikou, poznávací zájezdy a kulturní akce. Naše tradiční výstavy, na kterých jsou prezentovány
výrobky našich šikovných žen, jsou známé a vyhledávané ve svém okolí. Tvoříme z přírodních
materiálů, pleteme, paličkujeme a hlavně předáváme své znalosti a zkušenosti svému okolí.
Nezapomínáme také na své zdraví. Připravujeme semináře a víkendové setkání včetně besed o zdraví,
ochraně osob a majetku, ale také k novým zákonům. Pomáháme nemocným a postiženým,
organizujeme humanitární pomoc. V květnu se zapojujeme do prodeje kytiček při Květinovém dni.
Spolupracujeme se spolky ve svém okolí s hasiči, zahrádkáři, policií, kluby seniorů a dal. Udržujeme
příhraniční spolupráci s Polskem a Německem a pořádáme společné poznávací a kulturní akce. O
činnosti se píše v tisku i v našich zpravodajích. Oslavy MDŽ byly pořádány v základních organizacích
a klubech žen a okresní akce ve spolupráci s KLŽ ve spolupráci s poslankyní PS PČR Soňou
Markovou a Lenkou Fialovou.
Víkendové červnové setkání „Zdravý a aktivní člověk je přínosem nejen pro svoji rodinu, ale i pro
veřejnost“. Věnovaly jsme se cvičení, relaxaci, tvořivosti a kulturní činnosti, včetně vejšlapů po okolí.
Cvičební program s paní Ferklovou a paní Slachovou rozhýbal všechna znavená těla. Tvořivost
z přírodních materiálů zase naše ruce. Ženy se zde pochlubily svými výrobky. A v besedě „Znáš léčivé
byliny“ jsme se dozvěděly, jak si připravit elixír života a věčného mládí. Páteční večer byl s Vánoční
tématikou – jak se slavily vánoce v době našich babiček včetně zvyků a tradic. Na stolech nechyběl
ani bramborový salát s řízkem a cukrovím, A ani dárečky. V sobotu jsme slavily Silvestra. Na výlet
jsme jely vyhlídkovým vláčkem, se kterým jsme projely místa, kam bychom se pěšky těžko dostaly.
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Při zastávkách jsme obdivovaly nejen krajinu, ale i zvířata a rostliny. Celá akce za účasti 46 žen
z Královéhradeckého a Pardubického kraje byla doplněna kulturním vystoupením, které si ženy
připravily. Vždyť Vánoce v létě na horách jsou raritou.
Děti z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje se s radostí již po čtvrté setkaly na
Pohádkové akci v Krkonoších. Soutěžily v pojídání koláčů, sportovních hrách a zručnosti. Malovaly
medvídkové medaile a navlékaly korále s paní Niklovou. Po ranní rozcvičce a vydatné snídani jsme se
všichni včetně mužů vypravili pohádkovým vláčkem na Růžovou horu. Navštívili jsme dřevěný
Betlém a kozí oboru. V programu byla také módní přehlídka, raut a kulturní akce doplněné
vlastnoručně vyrobenými převleky. Sobotní večerní program spojený s opékáním buřtů si museli děti a
dospělí připravit sami. Vydali se do pohádkového lesa pro chrastí, kde plnili pohádkové úkoly od
Krakonoše, aby je pustil do revíru. V neděli jsme vyjeli lanovkou na Portážky. Ostatní tvořili z papíru
a korálků dárečky. Jiní se brouzdali přírodou a koupali v bazénu. Děti byly vybaveny nejen dobrou
náladou ale i krásnými převleky pohádkových bytostí. Na této akci se také pořádalo setkání tří
generací. Rodiny z Trutnovska, Náchodska, Hradce Králové a Jablonce nad Nisou – 32 dospělých a 21
dětí. Všichni si odnesli bohaté zážitky a mnoho dárečků včetně diplomů.
Předvánoční posezení 20. prosince v Hradci Králové si nenechalo ujít více jak padesátka žen
s Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ženy si našly čas a zavítaly do krajského města, aby
strávily sobotní den se svými blízkými. Nechyběla ani poslankyně PS PČR Soňa Marková a Lenka
Trkalová, které jsou členkami ČSŽ. Zástupci Policie ČR HK nás informovali jak si ochránit majetek a
zdraví. A předsedkyně Krajské rady seniorů paní Růžena Ryglová seznámila s činností rady a využití
senior pasů včetně Poradny pro seniory v HK. Také zaplatila z rozpočtu KRS HK účastnicím
cestovné, což mile překvapilo. V programu nechybělo ani promítání fotografií z našich víkendových
setkání z Velké Úpy a dalších krajských akcí, které dokumentuje Blanka Obstává z Trutnova. Malým
dárečkem jsme popřály jubilantkám k jejich výročí a pochutnaly si na cukroví a vánoční nálada..
Nechyběla ani pohádka Mrazík v provedení Hradeckých žen.
Z okresů - okresní rady – kluby žen a základní organizace
Rychnov nad Kněžnou
Nejzajímavější akcí organizace ZO Slatina nad Zdobicí byla oslava
pro celou obec „60 výročí vzniku ČSŽ v obci“, která se konala 10
května. Celou obcí prošel krojovaný průvod, hudební kapely,
přehlídka dobového oblečení a kočárků, starých motorek a vozidel, a
svatebních šatů. Na podiu se vystřídalo mnoho hudebních kapek
včetně dudáků a harmonikářů. Byl připraven celodenní program
včetně občerstvení a účasti polských přátel. Ženy zde pořádají i
výstavy a akce k významným svátkům. Taktéž sportovní setkání pro
děti i dospěle. Tentokráte to bylo k tématu státy a zvyky.

Z Náchodska
Již po 15. se konal víkendový seminář v Broumově, tentokrát s názvem „Co přináší nový občanský
zákoník“. Účastnice se dozvěděly novinky z nového zákona, taktéž i zajímavosti z „Prevence
kriminality seniorů“. V besedě o přírodě se dozvěděly mnoho o Broumovském okolí a Karlu Čapkovi
v přenášce „Slavný a lidový rodák z Krakonošovy zahrádky“.
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Mezinárodní konference v Polsku
Spolupráce Českého svazu žen v Broumově s Ligou polských žen ve Slupci trvá již 14 let. Při
přátelských návštěvách poznávají účastnice akcí blíže zemi, přírodní krásy, kulturu, gastronomii i
celkový způsob života. Samozřejmě si vyměňujeme i zkušenosti ve způsobu práce v našich ženských
organizacích. Velkým oceněním naší spolupráce bylo pozvání na oslavy 100 výročí založení Ligy
polských žen ve Varšavě, kde jsme spolu s kolegyní paní Hejnovou prezentovaly Českou republiku a
seznámily se založením a vývojem této Ligy. Poznaly a seznámily jsme se i s dalšími představitelkami
světového ženského hnutí.
Z Hradeckého okresu
Adventní zastavení v obci Lochenice bylo ve znamení starých časů. Bylo zde k vidění mnoho věcí za
časů našich babiček a prababiček. Kromě cukroví a dětské dílničky se povedl i koncert v kostele a
program prvňáčků včetně rozsvícení stromu. Výtěžek z adventní kasičky byl pře-dán do Domova sv.
Josefa v Žirči a Dětského rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové. V návštěvní knize bylo
napsáno: „pácháte dobro“ Slabí, chudí a nemocní nepotřebují nás, silné, zdravé a bohaté, ale my
potřebujeme je, abychom se mohli projevit jako opravdoví lidé.
Z obce Trávník máme řadu zajímavostí
z činnosti:
Akce začínají dětským karnevalem, a jelikož se
konal 8. března, tak jsme si také připomněly
MDŽ. V dubnu jsme uspořádaly tradiční
čarodějnice
s lampiónovým
průvodem
s opékáním buřtů a vybarvováním totemu. V
červnu oslava spojená s letním slunovratem a to
se děly věci. O zábavu se postaral Večerníček,
Manka, Rumcajs, čarodějnice, vodnice a mnoho
dalších pohádkových bytostí. Žádná magie, ale
Klub žen pořádal pro děti Dětský den.
Z Trutnovských organizací
Trutnovská organizace č.1. se i nadále věnuje pořádání bezplatné právní poradny dle zájmu členek.
Čtvrtletní setkání jsou vždy věnována těmto tématům – historii města, osobnosti města a okolí,
udržování tradic a cvičebním programům. Kulturním programem doplňují jednání nejen při okresních
akcích, ale i krajských víkendech. Při výstavě paličkované krajky v Trutnovské radnici jsme shlédly
překrásné výrobky betlémů, doplňků na šaty, klobouků, kabelek, ale i postaviček z pohádek a různých
drobností.
ZO Rtyně v Podkrkonoší se i nadále věnuje burzám oblečení. A když se neprodá, tak vše věnují na
charitu. Jsou také spolupořadatelkami koncertů v obci. Vítají občánky do života a jubilantkám vždy
s kytičkou a přáním nezapomenou pogratulovat. Organizace při okresní radě Trutnov se věnují
tvořivosti, vyrábějí výrobky, které pak věnují na akce svazu ale i pro veřejnost. Jsou součástí
Trutnovských jarmarků a historických akci. Ve většině obcí a měst organizace spolupracují společně
s dalšími spolky a obecní úřady financují jejich akce pořádané v daném místě. Akce doplňujeme o
informace z ústředí a kraje včetně písemných materiálů z činnosti, Zpravodaje svazového a dalších
tiskovin. Závěrem: všechny organizace jsou zajímavé svými akcemi. Jsou součástí celé obce tak je
těžké vždy napsat zajímavosti. Činnost je obdobná. A hlavně se spolupodílejí na konání okresních a
krajských akcí. Hlavně ty co se akcí zúčastní. Taktéž zaměřují svoji činnost na dění v obci a okolí.
Věnují se charitě, udržování zeleně a tradic. Co místo, tak jiná tradice.
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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Pardubický kraj, IČ: 00425273
Krajské středisko ČSŽ
Pražská 59
541 01 Trutnov
E-mail: jarmilasokol@seznam.cz
Pardubickou krajskou organizaci tvoří 14 základních organizací v okresech Pardubice a Chrudim s
necelými 300 členkami. Pardubická krajská organizace byla až do roku 2012 administrativně vedena
pod Královéhradeckým krajem, proto tyto dvě krajské organizace sdílejí kancelář v Trutnově. Řadu
aktivit i nadále pořádají společně (viz také kapitola Královehradecký kraj výše).
Okresní organizace spolupracují s úřady a dalšími neziskovými organizacemi (zejména s hasiči a
zahrádkáři). Některé ZO spolupracují s městskými či obecními úřady, které jim na činnost zaměřenou
na veřejnost i přispívají. Financování aktivit jde ale převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků.
Každoroční krajskou akcí jsou pak tradiční víkendové semináře na Konopáči u Heřmanova Městce,
věnované výměně zkušeností, přednáškám a relaxačním cvičením.
Mezi tradiční akce na všech organizačních úrovních patří: 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. Činnost základních organizací je tak velmi rozmanitá.
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LIBERECKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj, IČ: 00425150
Krajské středisko ČSŽ
Jungmannova 8
466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: liberecky.kraj@csz.cz
Libereckou krajskou organizaci tvoří 10 základních organizací v okresech Liberec a Jablonec nad
Nisou. Naše členská základna je sice malá (necelých 250 členek), ale aktivní.
Ne každý okres nebo město se může pochlubit dobrou spoluprací s městem. Příkladem je činnost
našich členek – navštěvujeme staré spoluobčany s dárkem a blahopřáním a jejich problémy přenášíme
na Magistrát. S Magistrátem je také uzavřena dlouhodobá spolupráce – členky ČSŽ vyrábí bačkůrky
na Vítání nových občánků (počet upletených párů ponožek se počítá již na tisíce). Krajská rada žen
navíc vlastní okolo 60 starších panenek, které příležitostně zapůjčují na výstavy a do výloh prodejen,
byly vystaveny například i v Městské knihovně v Jablonci n. N. Velmi dobrá je také spolupráce s
Městskou policií v Jablonci n. N. a společně se uskutečnily besedy nejen pro ORŽ, ale i pro ZO.
Pravidelně se zúčastňujeme Týdne seniorů pořádaného městem a to nejen na akcích, besedách, ale
hlavně každoročně vystavujeme pletené a háčkované výrobky žen. Zúčastňujeme se i vánočních a
velikonočních výstav v Eurocentru a naše vánoční výrobky dostaly mnoho ocenění. Další z akcí,
kterých se zúčastňujeme, jsou akce pro postižené spoluobčany. Zapojujeme se také do prodejů kytiček
ve spolupráci s Ligou proti rakovině.
Z činnosti okresních a základních organizací
Pořádáme každoročně tradiční akce: MDŽ, Týden seniorů, vánoční a velikonoční oslavy v Eurocentru,
Den matek, Dětský den, Prodej květin pro Český den proti rakovině, společenské a vzdělávací akce,
besedy, výlety po okolí, vánoční akce.





ZO Janov n. N.- spolupráce s mateřskou školou, pořádání besed, výletů a vyrábění dárků
ZO Rýnovice – besedy a zábavné akce s hudbou a recitací, návštěva divadel, výlety
ZO Kokonín – spolupráce se základní školou, pořádání besed, výletů
ZO Liberecká – besedy se zdravotním zaměřením a cvičením, spolupráce se ZŠ Liberecká,
předvánoční setkání s dárky a tombolou

 ZO Žižkův vrch - podílí se hlavně na pletení ponožek pro slavnosti vítání občánků,
oplétání/oblékaní starších panenek, spolupráce s MC Jablíčko ve Spolkovém domě
 ZO Velké Hamry – divadlo, besedy
 ZO Nová Ves u Chrastavy – pravidelné akce (MDŽ, velikonoční rej, Den matek, MDD,
ukončení prázdnin, podzimní opékání vuřtů, ples a dětský maškarní ples).
 ZO Pěčín – podílejí se na akcích v obci společně s hasiči, sportovci, ČČK
 ZO Vratislavice – akce ke Dni matek, výlety, pletení bačkůrek pro účel vítání občánků
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KRAJ PRAHA
Krajská organizace ČSŽ Praha, IČ: 00424871
Krajské středisko ČSŽ
Ostrovského 3
150 00 Praha 5
E-mail: praha.kraj@csz.cz
V Praze je naše členská základna méně početná: v 11 základních organizacích máme 213 členek. Zato
jsme velmi aktivní při spolupráci s Radou seniorů a předsedkyně krajské organizace. Paní Pavlína
Krbcová, je také za ČSZ delegována jako řádná zástupkyně v Radě seniorů ČR.
Krajská organizace v roce 2014 uspořádala:
 12.4. Svátky jara – tradiční setkání – Kounicův palác
 29.11. Advent – tradiční předvánoční setkání – Kounicův palác
Spolupodílely jsme se také mimo jiné na akcích jako:
 14.2. Kampaň proti násilí páchaného na ženách (OBR)
 15.3. MDŽ na Vlachovce –s Levicovým klubem žen
 14.5. Den boje proti rakovině – Květinový den (zaslán příspěvek 1.000 Kč)
 14.6 Pochod AVONU
 30.9. Informační den pro seniory – DOS sál „Přítomnost“- KRS Praha
 2.10. Konference „Kvalita života českých seniorů“ – RS ČR
 4.10. Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů – Obecní dům – KRS Praha
 Pochod Parukářkou- MAMMA HELP
 11.10. Plaveme prsa – bazén Šutka – Aliance žen s rakovino prsu
 7.12. Mikulášské posezení – Vlachovka
Akce členek v našich několika městských obvodech:
Praha 3:
 výlet do Německa
 Žižkovský masopust
 MDŽ v Parlamentu - slavnostní setkání
 Rej čarodějnic
 Land Cafe festival - nákladové nádraží Žižkov
 slavnostní odhalení soch 1.ročníku projektu sochy na Vítkově
 návštěva divadla Rokoko – Dobře rozehraná partie, Kdo se bojí Virginie Wolfové
 návštěva kina Lucerna – Pohádkář, Andělé všedních dnů
 vernisáž výstavy nevidomé sochařky Mariany Machalové - Galerie pod radnicí
 Svatomartinské posvícení - nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 4 – Libuš: Členky se scházejí každých 14 dní spolu s Klubem důchodců a organizují si
odborné přednášky, kulturní akce, výlety, oslavy MDŽ; velmi úzce spolupracují s MÚ Libuš.
Praha 4 – Spořilov: I v tomto případě se členky scházejí každých 14 dní, a to u předsedkyně. K jejich
tradičním aktivitám patří např. výroba dárků, příprava dárků pro členky - Velikonoce, Vánoce, jubilea.
Dále přednášky na téma: kněžna Zaháňská, Josef Hlávka, Sidonie Nádherná, J.Š.Baar, rod Chytků,
Bystřete si mozek, cesta do Číny, rod Kolovratů, Emma Destinová, Antonín Dvořák.
Mezi další aktivity patří společné pobyty v lázních Bělohrad, jízda historickou tramvají po Praze,
cvičení na hřišti pro seniory, vycházky s trekovými holemi, dále kroužek hraní karet, soubor „Zpíváme
pro radost“, koncerty SOČR, adventní a vánoční posezení. Úzce spolupracují s Klubem důchodců a
účastní se přednášek v rámci univerzity volného času.
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Praha 5: Každý měsíc mají členky setkání s programem jako jsou oslavy jubilantek, přednášky apod.
Pořádají tradiční Tříkrálová posezení, dále např. přednášky na téma Historie mariánského sloupu,
Dějiny středověku, ale i k novému občanskému zákoníku; zajišťují si kulturní program při oslavách
MDŽ, účastní se pietního aktu na hřbitově Malvazinky (položení kytice k soše „Ženy“),
svatomartinského posvícení na Andělu apod.
Praha 6: Obvodní setkání jsou čtvrtletní, vždy s programem, zvlášť je oblíbený bazárek „Co
Nepotřebuješ, přenech druhým“; dále se scházejí každých 14 dní společně s KLASEM na Suchdole.
Pořádají pro sebe besedy a přednášky se zdravotnickou tématikou či na téma bezpečnosti seniorů a
sebeobrany (za pomoci Městské policie – Suchdol). Tradiční jsou oslavy MDŽ, Dnu matek, Vánoc a
Velikonoc, návštěvy divadel a výlety na hrady a zámky.
Praha 8: Akce v CAP Burešova a Mazurská, přednášky RNDr. Vykusové, pietní akt střelnice
Kobylisy, hřbitov Ďáblice, účast na akcích pořádaných Prahou 8, Radou seniorů ČR, ústředím ČSŽ.
Členky obvodů navštěvují také společné akce kraje a pomáhají při jejich zajištění. Závěrem lze
konstatovat, že naše členky (převážně seniorky) se zajímají o činnost ČSŽ v Praze i na celostátní
úrovni. Přispívají na charitativní akce. Nadále vyrábějí háčkované a pletené bačkůrky, ponožky a
čepičky pro nedonošené děti – zejména členky z Prahy 5 a maminka Mgr. Hronové z Prahy 3.
Není zanedbatelná ani účast na akcích pořádaných Radou seniorů ČR (konference, semináře,
přednášky). Spolupracujeme dlouhodobě se Společností čínských žen, Aliancí žen s rakovinou prsu,
Krajskou radou seniorů Praha, LKŽ a KLASEM - Aktivní stáří.eu. a navštěvujeme akce, které
pořádají.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj, IČ: 00425354
Krajské středisko ČSŽ
Řehořova 5
618 00 Brno-Černovice
E-mail: jihomoravsky.kraj@csz.cz
Web: www.brnocsz.cz
Ve třech okresech máme 24 základních organizací a v nich 628 členek. V našem kraji také sídlí
Střední odborná škola Morava (www.sos-morava.cz), jíž je Český svaz žen zřizovatelem. Stránky
krajské organizace naleznete na adrese: www.brnocsz.cz
Předsedkyně RNDr. Milinková zastupuje krajskou organizaci ČSŽ v Asociaci nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje – ANNO JmK, je členem výboru a zastupuje ANNO JmK v oblasti
rodinné a seniorské problematiky, je také členkou krajské komise pro sociální věci a rodinu. Dále je
předsedkyní pracovní skupiny Sociálního podnikání výboru ANNO JmK. Krajskou organizaci
zastupuje jako ambasadorka organizace Alternativa50+ a zúčastnila se konference v Praze 7.11.2014.
Spolupracujeme i nadále s Kanceláří Brno - zdravé město na řešení problematiky seniorů města Brna.
Na krajském středisku je zakoupena kniha Stáří ve městě, město v životě seniorů jako výsledek
mezinárodní studie.
Naše členky jsou pravidelně zvány na akce nově vzniklého brněnského spolku Mezigenerace, který
dobře spolupracuje s Městským parlamentem dětí a mládeže a organizuje s ním mezigenerační setkání.
Pravidelně dostáváme bulletin spolku Ženy50+ a můžeme se tak zúčastňovat jejich akcí, jako je
tradiční koncert k Svátku matek. Pět členek krajské organizace se aktivně podílí na činnosti Střední
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odborné školy Morava jako členky Správní a Dozorčí rady. KRŽ také spolupracuje s Radou seniorů,
od které v roce 2014 získala finanční podporu na činnost ČSŽ ve výši 7 000,- Kč.
Krajské středisko se podílelo na přípravě a realizace dvou celodenních akcí – 17. 5. 2014 v obci Suchý
na Blanensku a 14.6.2014 v Brně v prostorách SOŠ Morava. Krajské středisko se například podílelo i
na přípravě a realizaci aktivit v rámci celosvazového projektu Zvýšení odborných kapacit členek
Českého svazu žen v regionech – 13.9.2014 a 20. – 21.10.2014 v Brně.
Výběr z činností našich organizací:
Tradiční akce Den radostí pro ženy (2014)
ZO ČSŽ v Lipovci pořádal v pátek 17. října 2014 tradiční akci nejen pro vlastní členky, ale i pro
všechny členky z Lipovce a blízkého okolí. Den radostí pro ženy je příležitostí pro nás ženy vybočit z
všednosti běžného dne a ocenit se tak za to, jak často vedle svého zaměstnání stíháme zajišťovat chod
domácnosti a výchovu dětí, starost o manžela či přítele, pochopení jejich koníčků, umožnění a
zajištění všech neskromných aktivit svých dětí. Musíme si proto dělat navzájem radosti a jednou z
nich byla právě tato akce.
Kouzelné vystoupení mažoretek z Březiny a velmi pěkné vystoupení našeho umělce pana Bílka
slavnostně zahájilo naše každoroční setkání. Opět nezklamala velkolepá módní přehlídka paní Denisy
Richterové z Lipovce, kterou předvedly naše
místní modelky. Její ručně malované
halenky, blůzky, šaty i kabáty sklidily
mohutný aplaus. Druhou módní přehlídku
pečlivě připravila paní Ivanka Vlachová
(Kolmačková) z Ostrova na téma BARVY.
Po krátké přestávce se mohly ženy nechat
zkrášlovat a absolvovat různé lákavé služby,
které byly pro ně připraveny. Marcela
Poláková, absolventka klasické chrámové
masérské školy v Bangkoku v Thajsku
prováděla masáže klasické, lymfatické i
thajské, masáže obličeje i rukou. Dále pak
poskytla osobní poradenství a výklad karet
tarokových i andělských. Paní Petra Zukalová z Lipovce a její asistentky prováděly regeneraci a
prohřátí rukou pomocí elektrické rukavice, manikúru, lakování a úpravu nehtů. O tyto služby byl
mimořádný zájem. Nově se nám představila paní Hana Horáková z Clubu 21 z firmy Missiva – a to
ukázkou a prodejem českých výrobků (krémy na ruce, deodoranty, sprchové gely, masážní krémy,
krém na nohy a jiné). Paní Jana Šoborová – zástupce celosvětové firmy Nu Skin, která uvádí na trh
nové technologie zaměřené na Anti – Aging (zmírnění známek stárnutí), prováděla se svou asistentkou
měření biofotonickým skenerem pro zjištění dostatečného příjmu antioxidantů, které chrání naše
buňky. Nabízela k zakoupení galvanické žehličky na obličej, galvanické žehličky na tělo a také
produkty zaměřené na udržování zdravých kloubů, posílení jater, ledvin, udržení svěží paměti, dobré
funkce srdce, ničení plísní atd. Jana Pospíšilová z Jedovnice, zástupce kosmetické firmy Oriflame a
Pavla Grossová, zástupce kosmetické firmy Avon, prezentovaly novinky svých firem, prováděly
kosmetické poradenství a hlavně nalíčily a zkrášlily desítky žen. Brigita Ondroušková z prodejny
B.ON OPTIK Blansko poskytla poradenství v nákupu správného typu brýlí. Ženy si mohly vybírat z
nepřeberného množství krásných obrouček. Výklad Osobnostní karty prováděla paní Marta Vítková z
Ruprechtova, výklad karet Tarot (Lenorman prováděl pan Petr Vítek. Ženy si také mohly koupit
drobné dárkové předměty, bižuterii a různé ozdůbky u pana Tomáše Dvořáka z Vyškova. Nechyběla
také oblíbená bohatá tombola a losování, výborné řízečky a jiné občerstvení. Celý večer nám
zpříjemňovala svým krásným hlasem a hrou na kytaru paní Mgr. Oldřiška Hloušková ze Šošůvky.
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Závěrem chci poděkovat všem sponzorům a členkám výboru za vzornou organizaci této zdařilé akce a
také všem členkám, které přispěly do tomboly či jiným způsobem pomohly v organizaci této akce.
Rády jsme také přivítaly nově přistěhované mladé ženy z Lipovce, které se přihlásily o členství ve
svazu žen. Tímto chci oslovit i ostatní mladé dívky a ženy z Lipovce, pokud máte zájem přihlaste se
osobně nebo mailem na adresu kucharova.jaroslava@seznam.cz
Předsedkyně ZO ČSŽ Lipovec, Jaroslava Kuchařová
Den pro nás v obci Suchý
17.5.2014 v penzionu U Petra
Pro akce pořádané okresní organizací ČSŽ Blansko platí úsloví, že všechno špatné je k něčemu dobré.
Když jsme ztratily možnost setkávat se na celodenních akcích ve sportovní hale Ráječko, rozhodly
jsme se pro „putovní“ akce, na kterých bychom poznávaly zázemí jednotlivých základních organizací
v okrese Blansko. Společné akce se tak konaly v roce 2011 a 2012 v Dělnickém domě obce Žďár, v
roce 2013 v Kulturním domě v Brumově a tento rok byla naším hostitelem základní organizace ČSZ
Suchý v penzionu U Petra.
V programu nemohly chybět informace o dopadech nového občanského zákoníku na činnost naší
organizace, které podala vedoucí krajského střediska M. Březnová. Jako vždy byla část setkání
věnována zdraví a to v přednášce MUDr.Vítové: „Teorie a praxe v prevenci nádorového onemocnění“.
Doktorka Vítová objasnila vnik zhoubných nádorů / dědičnost, imunita, životní styl, pracovní proces/,
jejich druhy, důležitost prevence - úprava stravy, kouření, samovyšetření, vyšetření lékařem,
preventivní prohlídky atd. Informovala nás, které úkony platí pojišťovna a které si pacient platí sám, v
jakých intervalech je lze opakovat. Zdůraznila důležitost výběru potravin/ pestrá strava, bohatá na
oxidanty, vhodné potravinové doplňky. Přednáška měla velký úspěch a diskuse byla vedena převážně
v duchu jednotlivých problémů, co která účastnice měla. „Rukodělnou“ část dne pro nás připravily
členky místní organizace. Mohly jsme si vyrobit zdobené věnečky pro nejrůznější příležitosti, či
slepované koule – některé byly opravdu kouzelné. A jako vždy si nechybělo chutné občerstvení,
dárečky a také možnost zakoupit si bižuterii.
Předsedkyně ORŽ Blansko M. Kalová
Naše základní organizace pořádají řadu pravidelných akcí. Mezi ty tradiční patří především:
















Dětský maškarní karneval, ples, mikulášské bály, besídky
Dětský den, MDD
Pohádkový les, strašidelná stezka,
Drakiáda
Lampionový průvod
Vánoční strom, besídka
Zájezdy, výlety
Vítání občánků
Ostatky, masopusty, babské hody, kácení máje
Ostatní společenské akce, plesy apod.
Den matek, MDŽ
Výstavy, jarmarky
Sběr papíru, železného šrotu
Dílničky, workshopy
Přednášky a další vzdělávací akce
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Zlínský kraj, IČ: 00425419
Krajské středisko ČSŽ
Divadelní 1333
760 01 Zlín
E-mail: zlinsky.kraj@csz.cz
Zlínskou krajskou organizaci tvoří základní organizace ČSŽ čtyř okresů našeho kraje: Zlín, Kroměříž,
Vsetín a Uherské Hradiště. Celkem je v našem kraji 32 základních organizací a v nich 1161 členek.
Cílem naší krajské organizace je, abychom představily činnost členek a zapojily i ostatní ženy a
přivedly je do našich organizací. Úspěchem však je, i když získáme sympatizující, to znamená, že akce
zpřístupníme všem ženám. Krajská rada žen má velmi dobré vztahy s Úřadem práce ve Zlíně,
Krajským úřadem, Městskými i obecními úřady a jejich představiteli. Mezi ostatní spolupracující
organizace patří, ČČK, Charita Zlín, Kluby maminek, Centrum zdravé rodiny, Obchodní a
hospodářská komora ve Zlíně její Asistenční centrum, „Kamarád NENUDA“.
Některé okresní a základní organizace mají velmi dobré vztahy s Městskými a Obecními úřady, které
jim na činnost a jejich akce přispívají i finančně. Tuto pomoc však se snaží oplácet prací pro obec,
ženy se starají o malou ekologii v obci, pomáhají při akcích pro starší spoluobčany, udržují tradice a
prostě tvoří kulturu obce. Také spolupráce s jinými organizacemi a občanskými sdruženími v místech
bydliště se stále zlepšuje, spolupořádáme sportovní a společenské akce pro občany, hlavně pak pro
děti. Vzájemná spolupráce je i mezi jednotlivými okresními i základními organizacemi: ty pořádají
přednáškové, soutěžní a společenská setkání i mezi sebou.
Naše základní organizace tradičně pořádají zejména:
Fašanky, oslavu MDŽ a svátku matek, přivítání adventu slavnostním rozsvícením vánočního stromu,
Květinový den, slet čarodějnic, kurzy vaření, podílejí se vánoční výzdobě, organizují společné
návštěvy kulturních akcí, dětské bazárky, dělají suchou vazbu, vlastnoruční výrobu velikonoční
dekorace, a dále organizují charitativní činnost pro sociálně slabé rodiny, dětské karnevaly, dárky
předškolákům na Mikuláše. Spolupracují také na Dětském dni a při oslavách sv. Václava a na
jarmarku ve Val. Kloboukách, podílejí se na Živém betlémě, organizaci oslav Dětského dne atd. Ženy
jsou velmi šikovné, a tak kolem Vánoc např. napečou a ozdobí perníčky, nebo vyrobí adventní věnce a
různé ozdoby a pak ještě uspořádají výstavku svých prací, nebo upečou výrobky z jablek a soutěží o
nejlepší.
Úspěšné jsou také vzdělávací akce. Velmi časté jsou přednášky a besedy. Je těžké obsáhnout všechny
aktivity a akce pořádané našimi členkami, dá se říci, že některé se periodicky opakují a jsou stejné
v mnoha ZO. Činnost ČSŽ byla vždy prospěšná, smysluplná a nesla znak sociálního cítění a pomoci.
Určitě zde není obsažena celá činnost krajské organizace, ale mnoho dalších akcí dělají ženy
nejen pro sebe, ale hlavně pro své okolí, ať se jedná o oblast zdravotní, vzdělávání, sport nebo
jen sousedskou výpomoc.
V uplynulých dvou letech jsme také uspořádaly:
Krajská rada žen Zlín
 Krajský seminář v rámci programu Nadace Žena na téma „Znáte možnosti poradenských
služeb?“ s názvem „Vždy se snažit najít řešení“ ve dnech 16.-17.5. 2014
 Zakoupením 15 vstupenek na již 2.benefiční divadelní představení „Kabaret Astragal“, které
pořádalo sdružení Mama Help podpořila ORŽ ženy s rakovinou prsu
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 Český den proti rakovině 2014:
o Zlín 550 kytiček – výtěžek 12.111 Kč
o Kroměříž 408 kytiček – výtěžek 10.582 Kč
o Vsetín 500 kytiček – výtěžek 12.064 Kč
CELKEM jsme prodaly 1.458 kytiček - výtěžek 34.757 Kč
ZO Pozlovice – 10. ročník Košt slivovice a Košt medu,
divadelní představení „Poslední romance“, návštěva
Městského divadla ve Zlíně „Žítkovské bohyně“, v září
zájezd do Krkonoš.
ZO Poteč – dětský karneval, turistický pochod do
Račného a Lidečka, III. Obecní ples a předtančení členek
ČSŽ, návštěva muzikálu ve Zlíně „Divotvorný hrnec“.
Kateřinské besedování s ukázkami ručních prací členek,
členky napekly perníky pro děti v dětském domově.
ZO Štípa – pálení čarodějnic, které spolupořádala ZO
Štípa se ZŠ, se zúčastnilo cca 1.000 diváků, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a slavnostní
schůze s oceněním kulatých jubileí členek v roce 2014.
ZO Hulín – brigáda v okolí klubovny v Hulíně, zájezd společně se zahrádkáři na severní Moravu,
zájezd do Vídně na prohlídku zahradní architektury v parcích. U příležitosti hodů se prezentovala ZO
společně se 17 neziskovými organizacemi, akci pořádal MěÚ Hulín; výroba a výstava vánočních
ozdob, ZO věnovala místní škole 25 perníkových svícnů.
ZO Rudice – fašanky, Pohádkový les pro děti, Rudické betlémy.
ZO Tupesy - módní přehlídka spojenou s prodejem a zábavou
Spolek rožnovských žen – oslava MDŽ akcí “Ženy ženám“ za účasti zajímavého hosta místopředsedkyně senátu ČR PaeDr. Alena Gajdůšková, Kouzlem adventního času s prodejní
výstavou výrobků členek, docházka členek - společnic do domova seniorů.
ZO Střítež nad Bečvou – „Poznej svou obec“ s bohatým kulturním programem, Kozy pro Keňu,
Vánoční výstava.
Projekt, „Znáte možnosti poradenských služeb“?
Ve dnech 16. a 17. května 2014 se konal na Hotelu Lázně Kostelec seminář na téma „Znáte možnosti
poradenských služeb“. Tento aktiv pořádala Krajská rada Českého svazu žen ve Zlíně za finanční
podpory „Nadace Žena“. Celkem se zúčastnilo čtyřicet žen z celého Zlínského kraje. V současné
ekonomicky složité době je nutné vědět, kam se obrátit, co dělat v případě životních krizí, případné
zadluženosti, hrozící exekuci, při rodinných problémech, nesrovnalostech v dědictví, pracovních
problémech, nebo zdravotních problémech aj.
Hlavním cílem projektu bylo seznámení účastnic s možnostmi občanských poraden a jiných druhů
poradenství, které jsou v rámci těchto institucí bezplatné. Zde patří občanská poradna STROP, kterou
představila Mgr. Plevová Jarmila. O rodinných a mezilidských vztazích, které jsou velmi důležité při
soužití generací, promluvila Mgr. Scharfová Ivana. O nutnosti ochrany spotřebitelů a nekalých
obchodních praktikách promluvila poslankyně Evropského parlamentu paní MUDr. Sehnalová Olga.
O činnosti a možnostech pacientské ombudsmanky informovala místopředsedkyně senátu ČR paní
PaedDr. Gajdůšková Alena. Přesto, že se nás mnohých tato problematika bezprostředně netýkala, je
informovanost veřejnosti nutná. Doufáme, že poznatky z tohoto semináře budou ženami předávány
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dál. Pro zpestření a uvolnění nejen frekventantek semináře, ale i hotelových hostů, proběhla prodejní
módní přehlídka butiku Orchidea ze Zlína. Dvoudenní seminář ukončila přednáška vizážistky Bc.
Lenky Petříkové o péči naší pleti a celkové vizáže ženy. Spolu s kadeřnicí Dagmar Červinkovou
provedly celkovou proměnu dvou vybraných žen. Přesto, že počasí nebylo nijak přívětivé, seminář
naplnil všechna očekávání, tak jak ženy zhodnotily v dotazníku. Domů odjížděly ženy spokojené a
odpočinuté.
Kozy pro Keňu
Tento úsměvný název měla charitativní akce pořádaná
základní organizací ČSŽ ve Stříteži nad Bečvou. Začala
výběrem dobrovolného vstupného již při slavnostním
rozsvěcení vánočního stromu, v prosinci roku 2013. K této
akci se přidali i místní hasiči a někteří naši spoluobčané. Za
vybranou částku byli zakoupeni tři kozlíci, kteří byli
věnováni dětem z dětského domova v Keni. Jak celá
charitativní akce probíhala jsme se mohli dozvědět na
besedě, kterou uspořádaly ženy ve středu 19.3.2014.
Poutavé a vtipné vyprávění účastnice této výpravy, paní
Míly Byrtusové, doprovázené fotografiemi a následný
filmový dokument z celé cesty byl nezapomenutelným zážitkem. (ZO Střítež Irena Krausová)
Rudický pohádkový les
První prázdninová sobota tradičně patří dětem a milovníkům turistiky. K hranici lesa se vydala asi
šedesátičlenná skupina nadšenců všech generací. Tam je majestátně uvítal sám Krakonoš, vládce hor a
přilehlých hájů. Následovala zkouška odvahy – kdo proleze kouzelným tunelem, dostane se přímo do
světa pohádek. A tam se teda děly věci! Poklidné putování bylo přerušeno několika výstřely. To na
sebe bambitkou upozorňoval zapomenutý pirát z dob rudického moře, který se časem vypracoval na
suchozemského loupežníka. Naštěstí to byl ale přátelský korzár, který potřeboval pomoct s navigací a
s hledáním pokladu. Truhlice plná zlatých mincí byla objevena a pirát si tak mohl dopřát cestu k moři.
Pochod směrem na Luhačovice pokračoval. Nebyl by to pohádkový les, kdyby tu nečíhalo další
stvoření. Až z říše vody sledoval vaší výpravu vodník, který nás nechtěl pustit dál bez vyčistění svého
rybníčku a bez přenesení všech vodních živočichů do čisté vody. Dál se cesta klikatila do kopců,
kolem strašidelných domků a obydlí až k paloučku, kde přebývaly kouzelné babičky, které nás
zasvětily do tajů bylinek a koření, a také nás výtečně pohostily. Po návratu z lesa rudická pohádka
neskončila. U svého doupěte na nás čekaly čarodějky s kouzelnými lektvary a rozličnými osvěžujícími
nápoji. Pěnivý mok a výtečná pečeně přilákaly další poutníky a návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet
další dovednosti, jako byla střelba ze vzduchovky, jízda zručnosti, lukostřelba, a hod na cíl. Pěkný den
za příznivého počasí byl zakončen společným posezením při písničkách. ČSŽ děkuje všem
pomocníkům z řad ČČK, OÚ, MS, SDH TJ Sokol a ZD Rudice.
Za všechny Mirka Chupíková ZO ČSŽ Rudice.
Dobrovolnictví ve Spolku rožnovských žen
ČSŽ – Spolek rožnovských žen je v současné době v Rožnově pod Radhoštěm i okolí známý svými
oblíbenými akcemi i veškerou činností, která jak se říká má „svého ducha“. Veškerá práce je
směrována nejen k ženám a jejich rodinám, ale právě tam, kde to je potřeba a o co mají členky Spolku
i veřejnost zájem, co je baví, zajímá a co jim i ostatním prospívá.
Jednou z mnoha prospěšných akcí je i dobrovolnická činnost v Domově pro seniory v Rožnově pod
Radhoštěm. Jedenáct našich žen již rok a půl chodí do uvedeného zařízení pro seniory a pomáhá.
Přidal se k nám i jeden muž, sympatizující našeho Spolku. Toho mají babičky a dědečci nejraději. A
jak pomáháme? Např. vozíme seniory na vozíčcích na vycházky po městě, po parku atd. Při různých
akcích, které pořádá vedení pro své klienty, jako jsou různé koncerty, vystoupení, opékání špekáčků,
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smažení bramborových placek, zahradní slavnost, oslavy svátku matek, kácení máje, smažení vaječiny
aj. dovezeme již nemohoucí klienty z pokoje na místo, kde je potřeba. A pak zase nazpět. No a taky
pokud je potřeba, pomáháme s přípravou pohoštění a tak … Ani nevíte, jak je milé, že můžete pomoci
člověku, který by jinak byl nucen být zavřený na pokoji, aby se podíval mezi větší kolektiv, poslechl si
hudbu, vystoupení, pochutnal si na nějaké mňamce. Ti lidi „v letech“ si to moc zaslouží, naše i mladší
generace je jim toho tolik dlužna… Jak jinak ten dluh splatit? Úsměvem, dobrým slovem a láskou – to
vůbec nikoho nic nestojí a těmto lidičkám to pomůže prožít poslední léta svého života v klidu a
pohodě.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Moravskoslezský kraj, IČ: 00425516
Krajské středisko ČSŽ
ul. Astronautů 9
736 01 Havířov
E-mail: moravskoslezsky.kraj@csz.cz
Moravskoslezskou krajskou organizaci na konci roku 2014 tvoří 1069 členek ve 33 základních
organizacích v pěti okresech - Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Bruntál, Nový Jičín a dále
samostatně ZO Slavkov u Opavy a ZO ČSŽ Nová Běla. V roce 2013 čítala členská základna 1403
členek, což je úbytek členské základny oproti roku 2014 o 334 členek. Organizace na všech úrovních
spolupracují s městskými a obecními úřady, které na jejich činnost přispívají sponzorskými dary a
dotacemi. Rozvíjíme i mezinárodní spolupráci: v rámci Okresní organizace Nový Jičín se Slovenskem
a v rámci Okresní organizace Karviná s Polskem.
V loňském roce Krajská organizace ČSŽ vyhlásila soutěž o nejlepší akci mezi ORŽ a ZO ČSŽ
Moravskoslezského kraje. Ze svého rozpočtu uvolnila 12 000 Kč, které rozdělila za nejlepší akci:
 místo vyhrála ORŽ Bruntál za svůj Velký Pavlovický den v hodnotě 5 000 Kč
 místo vyhrála ORŽ Havířov – výročí obce Dolní Datyně v hodnotě 4 000 Kč
 místo vyhrála ZO ČSŽ Václavovice – zájezd Javorový vrch v hodnotě 3 000 Kč
V červnu proběhlo školení hospodářek ZO ČSŽ v prostorách ČSŽ Havířově. Byly jsme potěšeny, že i
z Okresní organizace Nový Jičín přijely dvě hospodářky. Toto školení nám zajistilo ústředí v rámci
projektu podpořeného dotací MPSV.
Namátkově z činnosti našich okresních a základních organizací:
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, Víkendy pro ženy a zájezdy.
A několik méně tradičních akcí:
ZO Nová Běla: Tato organizace zůstala jako jediná ze zrušené ORŽ Ostrava a je přičleněná ke
Krajské organizaci MSK. Je velice aktivní, pořádá Velikonoční a Vánoční výstavky. Z těchto výstavek
výtěžek poukazují nově otevřené Mateřské školce na hračky. Přibírají nové členky. Pořádají zájezdy a
při této organizaci mají i skupinu členek, které si říkají Novobělské babičky. Tento soubor má již na
kontě mnoho vystoupení. ZO ČSŽ Nová Běla aktivně spolupracuje i s Městským úřadem.
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ZO Slavkov u Opavy: I tato organizace je přičleněná pod Krajskou organizaci MSK. Pořádá plesy a
zábavy ve spolupráci s hasičským sborem, který je také ze Slavkova. Pro děti mají vždy na Den dětí a
Mikuláše nějaké překvapení.
ZO Riviera předala vyrobené panenky pro Afriku pod názvem
„Pomoc Africe“ (2013).
Okresní organizace Bruntál: Každoročně je ve Slezských
Pavlovicích velký Pavlovický den, kterého se zúčastňují
všechny základní organizace ČSŽ okresu Bruntál. Na ukončení
prázdnin uspořádaly členky pro děti Strašidelnou noční
procházku a poté pohádku na dobrou noc.
Okresní organizace Karviná: Z netradičních akcí chceme
vyzdvihnout ZO Petřvald- Sídliště, která v prostorách knihovny ve spolupráci s knihovnicí uspořádaly
veřejnou prezentaci „Jak se tiskly knihy“. Poté byla soutěž o nejlepší Petřvaldskou buchtu. V ZO ČSŽ
Petrovice ženy připravily soutěž o nejlepší salát. Skupina pod názvem „Zoufalé manželky“ připravila
vystoupení a členky se zhostily také role moderátorek.
Okresní organizace Nový Jičín: Každoročně se členky ze všech ZO ČSŽ setkávají v Trojanovicích,
kde tráví víkend.
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OLOMOUCKÝ KRAJ
Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj, IČ: 00425532
Krajské středisko ČSŽ
Třída Svobody 31
772 00 Olomouc
E-mail: olomoucky.kraj@csz.cz
Krajská rada žen spolupracuje s úřady i organizacemi, některé okresní a základní organizace
spolupracují s městskými a obecními úřady. Financování našich aktivit jde převážně z vlastních zdrojů
a členských příspěvků. Olomoucký kraj na mezinárodní úrovni spolupracuje s Polskem a Slovenskem:
v okrese Šumperk, v ZO Rapotín pod názvem Česko-Polská mozaika s Raskovicemi v Polsku 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
jednotlivými rodinami.
Krajské akce
Víkend pro ženy byl v roce 2013 uspořádán ve Zdětíně v Běleckém mlýně, zúčastnilo se 49 členek a
14 hostů. Součástí programu byla zdravotní přednáška, cvičení jógy, ukázka řemeslných prací žen,
večerní tombola, hrála živá hudba – dívčí kapela. Druhý den pokračoval Víkend návštěvou
prostějovské radnice a přehlídkou automobilů – veteránů. Akce opět velmi vydařená s vysokým
kladným hodnocením všech zúčastněných. Víkendy jsme realizovaly i v roce 2014.
Namátkově z okresů a základek:
Prakticky u všech ZO mezi tradiční činnosti patří oslava MDŽ, Vítání dětí do života, Vítání dětí do 1.
ročníku ZŠ, ukončení školní docházky se sladkou odměnou. Také se stává zvykem zapojení se do
rozsvěcování vánočního stromku s podáváním občerstvení, zvláště hanáckými koláčky (bez těch se
dokonce neobejdou ani pivní slavnosti v Pivovaru Litovel). Dále jsou to karnevaly, slet čarodějnic,
Květinový den – účast všech okresních organizací 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.
Každá základní organizace má něco pro sebe typického
V Moravičanech jsou ženy v zastupitelstvu obce, jedna žena je přísedící u soudu v Šumperku, při
regionálních slavnostech pečou koláčky – vždycky nejlepší – a pomáhají i s obsluhou hostů. Účastní
se tříkrálové sbírky pro bezdomovce, každoročně pořádají sbírku šatstva pro Charitu v Broumově,
zajišťují možnost získání euroklíče pro nemocné a invalidní důchodce. Jiná členka pomáhá
v knihovně, kde předčítá dětem pohádky bří Čapků. Rovněž uspořádaly soutěž pro děti „O mohelnický
talent“, kde vítěz postoupil do celorepublikové soutěže.
V Rudě na Moravě mimo běžné akce patří dětský karneval a Pohádkový les, pro dospělé je to zase
závěr roku předávání se nových receptů s ochutnávkou.
V Zábřehu na Moravě začátkem roku pořádají přehlídku soutěže v umělecké tvořivosti, pořádají
přednášku Den Země, účastní se celorepublikové akce Bambiriáda, uskutečnily zájezd do pražské
ZOO a výlet do předvánočního Brna.
Jestřebí pořádá výstavku suchých květin a vazeb, s dětmi pořádaly vánoční besídku, kde se děti
podílely samy na výzdobě.
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V Mikulovicích pořádají ples, spolupracují se SRPŠ, dobrá byla akce „čarodějnic“, pořádání pěší
turistiky i jízdy na kolech, zdravotní přednášky pro všechny věkové kategorie, zájezdy do lázní Losiny
na plavání a pořádání „tanečků“ pro všechny.
Česká ves má velmi dobrou spolupráci s Osvětovou besedou při pořádání různých kulturních akcí.
Čím se dokáže ale víc než dobře prezentovat je pečení koláčů, zákusků, bramborových placek,
jednohubek různého druhu. V Olšanech se pořádala slavnost v české kuchyni, kde nejvíce chutnal také
český guláš.
Zlaté hory a Vidnava se prezentují výtečnými výstavkami u příležitosti velikonoc a vánoc, které se
vyznačují svou precizností.
Nádherné výstavy také pořádají v Samotiškách, kde výtvory žen mohou soutěžit s profesionály.
Stejně tak jsou výborné ve svých aktivitách Opatovice a Špičky.
V Rouském pořádají různé akce pro děti nejen z obce, ale i z Dětských stacionářů. Jsou to akce na
vysoké úrovni, které jsou v rámci kraje ojedinělé.
V Třebčíně patří k velkým milovníkům různých atrakcí – je zde vyhlášená akce upalování čarodějnic
nebo utopení Morany, ale pěkné jsou i jiné akce pro děti a dospělé.
ZO č.1 Olomouc – každoroční soutěž dětí v uměleckém přednesu ve třech kategoriích je pořádána za
finanční účasti Magistrátu města Olomouce.

KRAJ VYSOČINA
Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222
Krajské středisko ČSŽ
Horní 197
580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vysocina@csz.cz
Web: www.cszvysocina.estranky.cz
ČSŽ v Kraji Vysočina je počtem členek 2. největší organizací v republice a také jednou z
nejaktivnějších. V roce 2014 je v Kraji Vysočina registrováno 55 základních organizací a 1.724
členek. Je potěšující, že minimálně stejný počet dalších příznivců nám pomáhá, a zapojuje se s námi
do společných akcí. Webové stránky: www.cszvysocina.estranky.cz V objektu, kde sídlí krajské
středisko ČSŽ, sdílíme prostory také s Informačním a poradenským centrem – Vysočina o.p.s., jehož
je Český svaz žen zřizovatelem. I tímto směrem je napřažena velmi úzká spolupráce.
Český svaz žen v Kraji Vysočina a jeho základní organizace dlouhodobě zaměřují svoji
dobrovolnickou činnost především na akce pro děti, ženy a jejich rodiny i na podporu aktivit pro
seniory. Je to přirozená činnost, díky které se daří udržovat v obcích dobré mezilidské vztahy,
udržovat a rozvíjet tradice a podílet se na dalším komunitním rozvoji.
A protože naše aktivity v řadě bodů korespondují se schválenou KONCEPCÍ RODINNÉ POLITIKY
KRAJE VYSOČINA na období 2012–2016, odsouhlasila Rada Kraje Vysočina v roce 2013 a následně
2014 krajskému středisku Českého svazu žen žádost o finanční dotaci na zajištění a podporu některých
našich společných akcí v okresech i kraji. V roce 2013 to bylo historicky významné uznání a ocenění
naší dobrovolnické práce a velmi si toho vážíme. Věříme, že i v dalších letech budeme mít příležitost
tuto finanční podporu získat a alespoň částečně podpořit společná setkávání v okresech i na úrovni
kraje.
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Když jsem před pěti lety vstupovala do ČSŽ, chtěla jsem se podílet na
něčem pěkném pro děti. Těch několik let práce mi však dalo nejen pocit
seberealizace, ale také nové kamarády.
A za tu partu dobrých lidí, která se tu vytvořila, bych vám všem chtěla poděkovat.
(z výroční zprávy ZO ČSŽ Jámy)

Něco málo z našich aktivit napříč krajem:
Okresní víkendové setkání 18.10.2014 - Žirovnice
Nejdříve práce, potom zábava ... takové bylo sobotní setkání zástupkyň základních organizací
pelhřimovského okresu. Setkání se uskutečnilo 18.10.2014 v Žirovnici. Dopolední část byla zaměřena
nejen na vnitrosvazovou problematiku, ale také na dobrovolnické aktivity našich členek v kraji, které
směřují k dětem, ženám i celým rodinám. Mezigenerační soužití a mezigenerační vztahy byly tématem
přednášky socioložky PhDr. Jany Hovorkové a následná beseda i životní příběhy byly pro účastnice
také přínosem i poučením. Sobotní odpoledne ženy společně zavítaly na zámek v Žirovnici, kde se
právě konala tradiční podzimní výstava zahrádkářů.
Mezinárodní den žen 2013 v Havlíčkově Brodě
Slavnostní odpoledne při příležitosti významného dne - Mezinárodního dne žen se konalo v pátek dne
8.března 2013 od 15,00 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Setkání se zúčastnilo téměř 90 žen
z řady obcí havlíčkobrodského okresu. Zorganizovaly ho společně Sociálně demokratické ženy a
Český svaz žen v Havlíčkově Brodě. V úvodní části byla připomenuta historie MDŽ - tento den již
přes 100 let slouží jako přípomínka toho, co všechno ženy dokázaly, ale také připomenutí dluhů, které
společnost vůči své polovině stále ještě má. Téma letošního MDŽ – Sliby se mají plnit. Je čas učinit
vše k ukončení násilí na ženách – sleduje jediný cíl: posílit závazek mezinárodního společenství ke
společnému úsilí v této věci. Kampaň vedená šéfem OSN Pan Ki-munem zaměřená na tento problém
proto vyzývá vlády, občanskou společnost, ženské organizace, muže, mladé lidi, privátní sektor, média
a celý systém organizací OSN, aby se společně o eliminaci násilí na ženách zasadili. Stranou
nezůstává ani ČSŽ. K této kampani se připojuje výzvou všem poslancům a poslankyním k tomu, aby
se také Česká republika připojila k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na
ženách a domácímu násilí.
Ženám k jejich významnému dni předal kytičku poslanec Parlamentu ČR MUDr. Pavel Antonín a
společně s náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Liborem Jouklem popřáli ženám hodně životní
energie a rozhodnosti při řešení každodenních problémů v oblasti slaďování potřeb rodiny a profese.
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Prostřednictvím Informačního a poradenského centra – Vysočina o.p.s. se podílíme na projektu Kraje
Vysočina „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ (2013 – 2015), a to akcemi „Den pro rodinu“. V roce
2013 byl také otevřen ve společných prostorách první krajský Family Point - kontaktní místo pro
rodiny s dětmi, kde je možnost nakrmení, přebalení, získávání informací, poradenství, přednášky,
besedy, volný internet i místo pro odpočinek.
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Ženy Štěpánov nad Svratkou
„Jsme spolek žen, které čas od času zapomenou, že jsou přísnými matkami, váženými kolegyněmi,
seriozními obyvatelkami a důvěryhodnými osobami ... Stanou se z nás čarodějnice, čertice, vodnice i
medvědice .... Zkrátka, život nás baví a doufáme, že se přidáte k nám, až zase něco vymyslíme!!“
(z webových stránek ČSŽ Štěpánov n/Pernštejnem , okr. Žďár nad Sázavou)
www.facebook.com/zenystepanov

Krajské setkání základních organizací ČSŽ Kraje Vysočina
8. a 9. listopadu 2013, obec Štoky – penzion Pod dubovou skálou
Již při přípravě tohoto setkání byla nabídnuta všem základním organizacím v našem kraji možnost
účasti. Krajského setkání se zúčastnila po oba dny téměř stovka zástupkyň našich organizací z celého
Kraje Vysočina a řada významných hostů. Toto setkání bylo vyvrcholením celoročního snažení
krajské organizace Českého svazu žen o zviditelnění dobrovolnické činnosti našich organizací v
obcích a o podporu významné části prorodinné politiky kraje, která je zaměřena na oblast slaďování
profese a rodiny a na řešení každodenních problémů běžné rodiny.
Program dvoudenního setkání byl rozdělen na 2 části, ve které se naše organizace představily. Do
„Křesla pro hosty“ byli postupně zváni představitelé Kraje Vysočina a i když dostávali záludné otázky
a úkoly, zhostili se jich všichni opravdu s nadhledem a s úsměvem.
Druhý den byl zaměřen na seznámení s 2 realizovanými projekty Kraje Vysočina: „Žijeme a
pracujeme na Vysočině“ a „Rovnost šancí na Vysočině“. Diskutovány byly možnosti zapojení a
spolupráce Českého svazu žen v kraji v rámci Dne pro rodinu a třígenerační soutěže Krásy každé
generace. V další části byla diskuse zaměřena především na využívání Rodinných pasů a Senior pasů a
také na možnosti vytváření základních Family Pointů v obcích a dalších místech. A protože jsme ženy
tvořivé, ještě jsme se odpoledne naučily novou techniku malování a odnesly si domů krásný obrázek.
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Naši hosté: RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina; Ing. Pavel Královec, starosta obce Štoky;
Mgr.Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina; Mgr.et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina; Ing. Libor
Joukl, náměstek hejtmana kraje; Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje; MUDr. Pavel
Antonín, poslanec ČR; zástupkyně ČSŽ obec Jámy – Vesnice Vysočiny 2013.

Titul: „VESNICE VYSOČINY 2013“ patří obci Jámy (okres Žďár nad Sázavou)
Velký podíl na ocenění má v obci dobrovolnická práce našich členek …

Z Občasníku Svrateckých Valkýr
… Pracovaly jsme rok jakožto samostatná jednotka, zčásti pod křídly Městského Úřadu závislé na
příspěvcích místních podnikatelů a dobrovolných příspěvků Vás, co jste se přišli podívat a podpořit
nás. Vzhledem k navyšování akcí bylo potřeba mít zázemí, a to ve formě organizace, či spolku. Proč
ale zakládat vlastní organizaci, když po celé republice existuje Český svaz žen? Pod tuto organizaci se
můžou registrovat skupinky v počtu nejméně 5 žen. Navíc nám to otevřelo nové obzory a mohly jsme
tak poznat ženy z jiných měst a obcí, které pořádají podobné veselice …

Děkujeme Kraji Vysočina za podporu činnosti našich organizací.
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AKTIVITY A PROJEKTY NA CENTRÁLNÍ / CELOREPUBLIKOVÉ ÚROVNI

JEDNOTLIVÉ AKCE 2013 - 2014
Hlavní spolek – výběr aktivity:
 Členství v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a 3 výborech
 Spoluúčast na aktivitách České ženské lobby (ČŽL)
 Celosvětová kampaň proti násilí na ženách – One BillionRising: účast na pražském
happeningu organizovaném, několik samostatných akcí v regionech (2013 i 2014)
 MDŽ 2013 – elektronická kampaň zaměřená na členy a členky Parlamentu ČR (obou komor)
za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy
 MDŽ 2014 - elektronická kampaň zaměřená na členy a členky Parlamentu ČR (obou komor)
zaměřená proti návrhu na regulaci prostituce s odkazem na doporučení EP a tzv. zprávu Mary
Honeyball
 Kongres žen 2013 – účast: vlastní diskusní stůl na téma ženy v (komunální) politice na „case
study“ Ženy za Brod; v rámci doprovodných akcí – kariérní poradenství
 Individuálně se připojujeme k celosvětovým kampaním na podporu žen / ženských práv
organizovaných AWID, Equality Now, OSN (16 Days of Activism VAW)
 Na jaře 2013 jsme v rámci celé organizace provedly hloubkové dotazníkové šetření potřeb na
úrovni našich základních organizací.
 Další fáze „elektronizace“ organizace – spuštění stránek na sítích (Facebook, Twitter), zřízení
diskusního fora pro členky při centrálním webu ČSŽ, podpora krajských organizací ČSŽ při
založení vlastních stránek (web, FB), interní školení, ad.

Celosvětová kampaň proti násilí na ženách
One BillionRising – Praha 14.2.2013
 Jana Chržová & Dagmar Wagnerová

www.csz.cz & www.rovnesance.cz
twitter.com/ceskysvazzen
www.facebook.com/CeskySvazZen
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V OBDOBÍ 2013 - 2014
ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KAPACIT ČLENEK ČESKÉHO SVAZU ŽEN V REGIONECH
MPSV, Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací
zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů (08/2014): Zvýšení odborných kapacit členek
Českého svazu žen v regionech. Projekt byl zaměřen na posilování kapacit vlastní organizace (členek /
dobrovolnic), část školících / vzdělávacích aktivit souvisela s novým občanským zákoníkem a
fungování v novém režimu (pobočné spolky). Celková výše dotace: 431.076,60 Kč
Přehled vzdělávacích seminářů uspořádaných v roce 2014 je uveden níže na straně 37.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ: OSVĚTOVÉ AKTIVITY ZACÍLENÉ DO REGIONŮ ČR
NROS, Fond pro NNO - EHP/Norské fondy (reg. č. 3620005): Rovné příležitosti žen a mužů:
osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (08/2014 – 04/2016). V roce 2014 bylo zaměření částečně
totožné s projektem MPSV - posilování kapacit organizace (členek/dobrovolnic), a dále jsme
připravovaly spuštění informační kampaně zaměřené na Istanbulskou úmluvu v roce 2015. Celková
výše grantu: 1.374.848 Kč. Výstupy a související aktivity lze vedle webu www.csz.cz sledovat na
obnoveném webu: http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva
Přehled vzdělávacích seminářů uspořádaných v roce 2014 je uveden níže na straně 37.
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SEMINÁŘE USPOŘÁDANÉ V ROCE 2014 V RÁMCI OBOU VÝŠE UVEDENÝCH PROJEKTŮ:
24. 3. Praha – Zahajovací genderový seminář, připravily ho pro nás kolegyně z Fora 50%.
19.5. Havlíčkův Brod – 1. část pod názvem Základy práce s médii a prezentace.
20.5. Havlíčkův Brod – v 2. části jsme se věnovaly pro nás nejdůležitějším sociálním sítím.
V červnu jsme v rámci projektu uspořádaly 2 semináře k vedení účetnictví pobočných spolků, a to v
Praze (21.6.) a v Havířově (14.6.).
8. 9. Plzeň – Základy práce s médii a prezentace
13. 9. Brno – Genderový seminář – Sexismus (nejen) v reklamě
15. 9. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, mediální prezentace, sociální sítě
8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
15. 11. Olomouc – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

PRÁCE – MOST K MÝM DĚTEM
Projekt OP LZZ: Práce – most k mým dětem (CZ.1.04/3.4.04/88.00396; doba realizace: 1.11.2012 31.10.2014). Projekt je realizována na území Jihočeského kraje v partnerství tří subjektů: Audit
organizace s.r.o. (předkladatel), Český svaz žen – Krajská organizace Jihočeského kraje, Město Tábor.
Výstupy: Centrum "Práce - most k mým dětem" pro Jihočeský kraj představuje subjekt, jehož cílem je
slaďování pracovního a rodinného života matek a otců s důrazem na specifické životní situace
(svobodná matka, rozvod, úmrtí životního partnera). Centrum je orientováno na cílovou skupinu
zaměstnavatelů, zaměstnanců, personalistů, manažerů a pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany
dětí na úřadech územně samosprávních celků v Jihočeském kraji.
Web projektu: www.prace-mostkmymdetem.cz
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CIVEX-MOLDOVA
Projekt byl podpořen v rámci IVF (Visegrad) pro období 04/2013 – 03/2014. Partneři projektu:
International Centre for Democratic Transition (ICDT, Maďarsko, předkladatel), Fundacja Kobieca
(Polsko) a Asociatia obsteasca "lnteractiune". Cíl projektu: podpora moldavských ženských organizací
s důrazem na oblast v Podněstří. Na základě zrealizovaného průzkumu potřeb a preferencí mezi
místními NNO zejména v Podněstří jsme průběhu roku společně mimo jiné uspořádali 3 celodenní
tréninkové semináře v Tiraspolu, 8 webinářů na vybraná témata, study-trip do Maďarska.
ICDT spolu s ČSŽ a ukrajinskými partnery dále intenzivně spolupracovalo na přípravě rozsáhlého
projektu pro ženské organizace na Ukrajině, který byl loni předložen v rámci programu EIDHR.
Projekt podpořen nebyl, vzhledem k situaci na Ukrajině ale i nadále spolupráci zvažujeme.

Vedle těchto projektů byla realizována řada menších ročních projektů na místní či krajské úrovni za
podpory místních a krajských úřadů (jednalo se vesměs o projekty komunitního charakteru).

PUBLIKACE
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 třetího tisíciletí“, v
roce 2013 a částečně i 2014 však obsahoval z velké části technické / právní / organizační informace, a
to s ohledem na nový občanský zákoník a související změny.
V roce 2014 byl ČSŽ překlopen z občanského sdružení na zapsaný spolek a rok 2014 jsme tak
věnovaly promyšlení reorganizace tak, aby struktura vyhovovala jako NOZ tak potřebám členské
základny a novým stanovám.
Veškeré publikace i dokumenty vydané hlavním spolkem jsou k dispozici na webu www.csz.cz
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NAŠI LIDÉ – KDO JE KDO 2013 – 2014

Ústředí Českého svazu žen (Praha)

Vedoucí krajský středisek

Mgr. Jana Chržová, předsedkyně
Mgr. Dagmar Wagnerová, ředitelka
Ing. Marie Vaňková, metodička
Magda Fišerová – asistentka
Mgr. Marta Bartoňová – administrativa
Dana Mikšovská – účetní a hospodářka
Štefanie Škrabanová – mzdová účetní

Pavlín Krbcová, Praha
Milena Tenczová, Středočeský kraj
Květa Rybárová, Ústecký kraj
Jaroslava Hernadyová, Karlovarský kraj
Eva Drncová, Plzeňský kraj
Alena Vránová, Jihočeský kraj
Věra Pospíšilová, Liberecký kraj
Valerie Lukášová, Královéhradecký kraj
Jarmila Sokolová, Pardubický kraj
Marie Bohuslavová, Vysočina
Mgr. Margita Březnová, Jihomoravský kraj
Hana Königová, Zlínský kraj
Anna Vaňková, Olomoucký kraj
Zdeňka Mokrošová, Moravskoslezský kraj

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem našim partnerům, spolupracujícím organizacím, sítím i jednotlivcům, sponzorům a
dárcům, dále obcím, krajům a řadě institucí za podporu a přízeň.
Poděkování ale patří i všem našim členkám, které věnují obrovské množství energie práci pro druhé a
bez nichž by spolkový i společenský život v jednotlivých obcích byl daleko chudší, případně vůbec
neexistoval. Jejich práce a angažovanost je nesmírně důležité právě na té komunitní a komunální
úrovni. Ostatně velká část naší členské základny se nachází v menších obcích, a tedy ve venkovském
prostoru, kde je taková angažovanost nejen vidět, ale často i existenčně důležitá. V neposlední řadě
děkujeme za dlouhodobou a obětavou práci našim kolegyním.

SEZNAM ČASTO POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ČČK
ČSŽ
InPc
KRŽ
MÚ / MěÚ
NOZ
ORŽ
OÚ
ZO

Český červený kříž
Český svaz žen
Informační a poradenské centrum (v současnosti provozujeme již jen jedno, a sice na
Vysočině, resp.jsme jeho zřizovatelem: InPc bylo v roce 2012 transformováno na
o.p.s.)
Krajská rada žen
Městský úřad
nový občanský zákoník
Okresní rada žen
Obecní úřad
Základní organizace
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