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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 téměř 13 000 členek působících ve 454 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). Máme také 

svou zástupkyni v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

 

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 2. kola IS Equal (2005 – 2008). 

 

 

Složení Ústřední rady žen 2016 

 
Předsedkyně: 

Mgr. Jana Chržová 

 

Místopředsedkyně: 

Mgr. Margita Březnová 

Členky 

 

Eva Drncová 

Mgr. Jana Hoffmannová 

Mgr. Jana Kvochová 

Valerie Lukášová 

Miroslava Olšáková 

Ing. Alena Ortová 

Pavla Polišenská 

PhDr. Jiřina Radová 

Květa Rybárová 

Karla Skuhrová 

Ing. Věra Slavíková 

PhDr. Ivana Štrossová 

Bc. Božena Vávrová 

Alena Vránová 

V období duben 2014 – duben 2016 je Český svaz žen předsedající organizací České 

ženské lobby (www.czlobby.cz)  

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
http://www.acww.org.uk/
http://www.czlobby.cz/
http://www.rscr.cz/
http://www.nadacezena.cz/
http://www.sos-morava.cz/
http://www.inpc.estranky.cz/
http://www.czlobby.cz/
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Z NAŠICH  KRAJŮ  

STŘEDOČESKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Středočeský kraj, IČ: 00424862  

 

Krajské středisko ČSŽ  

Ostrovského 253/ 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 7 

okresech čítá 49 základních organizací a 1482 členek. 

 

Činnost členek Českého svazu žen je velice rozmanitá, konají se každoroční tradiční a pravidelné akce 

k různým příležitostem (např. Den dětí, Velikonoce, Vánoční setkání), ženy se zúčastňují besed a 

přednášek. Ve Středočeském kraji se členky navzájem navštěvují v rámci akce Za poznáním okresů.   

 

 

Střípky z činnosti: 

 

SEMINÁŘ STŘEDOČESKÉHO KRAJE V KAUNICKÉM PALÁCI V PRAZE 4. A 5. 11. 2016 

Za podpory Grantu NŽ na téma: České potraviny na náš stůl 

 

V pátek jsme se sešly kolem třetí hodiny, jako obvykle u kávy, v Kaunickém paláci v Praze. Původně bylo 

přihlášeno 87 členek, několik členek onemocnělo, i přesto nás bylo 79 účastnic a jeden host, předsedkyně ČSŽ 

Mgr. Jana Chržová. 

 

Páteční program začal krátkou svazovou informací předsedkyně kraje, Milady Remešové. Popřály jsme k jubileu 

předsedkyni okresu Kutná Hora Mgr. Lídě Jůnové s malým dárečkem a velkým poděkováním. Následovala 

zajímavá prezentace od firmy Dr. Oetker: ředitel marketinku Zdeněk Kvinta a vedoucí kontroly kvality Helena 

Ondrušková nám představili produkty firmy, zejména novinky. Každá účastnice obdržela malý dáreček z jejich 

sortimentu. Po večeři, kdy byl opět řízek se salátem, mimochodem velmi dobrý, následoval kulturní program. 

Hudební kapela „V pohodě“ k nám přijela z Kladna. Všem se krásné písničky líbily. Závěrem bylo posezení 

účastnic při skleničce vína. V pozdních hodinách jsme se přesunuly do nedalekého Hostelu. 

 

Sobotní den začal, jak jinak, než snídaní v Kaunickém paláci. Prvním naším přednášející byl Ing. Vít Syrový na 

téma kvalita, používání českých potravin, přídavné látky. Po malé přestávce na kávu, následovala druhá přednáška 

Ing. Maryšky z  časopisu dTest, který hovořil o čerstvosti, kvalitě, trvanlivosti, falšování potravin, značkách 

kvality. Obě přednášky byly prezentovány z různých úhlů pohledu – technologa potravin a druhý názor byl z 

výsledků testování mnoha druhů potravin. Účastnice tak měly možnost srovnání. Následovala poslední přestávka 

na kávu a již zde byla poslední přednášející MUDr. Ludmila Truhlářová. Její přednáška se trochu lišila od těch 

předchozích, mluvila o tom, jak ženy ovlivňují přístup celé rodiny v otázce stravovacích zvyklostí a kvality 

potravin, jak se při nákupech májí zaměřit na úpravu jídelníčku zdravého stravování a podle toho nakupovat. 

Všechny přednášky byly velmi zajímavé, svědčí o tom fakt, že nikdo neodešel před koncem. 

 

Závěrem semináře obdržela každá účastnice malý dáreček. Ženám se seminář líbil a věřím, že se opět sejdeme 

v příštím roce u dalšího, zajímavého semináře v Kaunickém paláci v Praze. 

 

                                                                  Milena Tenczová, VKS ČSŽ Středočeský kraje 
 

mailto:stredocesky.kraj@csz.cz
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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 2016 měl Jihočeský kraj 1990 členek v 72 základnách organizací (6 okresů).  Krajská organizace 

spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, místní samosprávou a dalšími subjekty. 

 

Na místní úrovni je vykazována spolupráce zejména s obecnými a městskými úřady, Sokolem, 

Dobrovolnými hasiči, Český červeným křížem, školami, Svazem rybářů, chovatelů, zahrádkářů ad. 

 

Střípky z činnosti:   

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI, RODIČE, BABIČKY A DĚDEČKY 

Již před dávnými časy, jak většinou začínají pohádky, připravovala 

dlouholetá členka ČSŽ, paní Blanka Venderová, na břehu lipenského 

jezera poblíž Nové Pece letní tábory pro rodiny s dětmi. Naštěstí je 

připravuje dodnes. A jsou pohádkové. Spolu s paní Jarkou Vlkovou 

připravují program na týdenní pobyt. Nedílnou součástí realizačního 

týmu je pan František Vrána, manžel paní Aleny Vránové, krajské 

pracovnice ČSŽ, hlavní manažer stezky odvahy, neboli „bojovky“. 

S pohybem a sportem pomáhají paní učitelky tělocviku Alžběta 

Tušerová a Irena Pilečková. Nezanedbatelnou pomocí jsou také 

sponzorské dary od některých rodičů. 

 

Tábor začíná v sobotu a každé ráno začíná rozcvičkou. Všichni nastoupí 

bez ohledu na počasí, pouze v případě padání větších trakařů je 

rozcvička zrušena. Po snídani začínají různé dopolední aktivity. 

V neděli dopoledne nám vypráví Ing. Hladík, absolvent Univerzity 

Karlovy, zajímavosti o životě mořských a sladkovodních ryb. 

Přednáška je velmi dobře 

udělaná, zajímavá je pro děti i 

dospělé. Po obědě se jdeme 

vykoupat k jezeru a večer 

posedíme chvíli u ohně. 

V pondělí jdeme dopoledne 

asi 2 km do Nové Pece. Na 

začátku vesnice je velká 

ohrada, odkud si nás prohlíží 

několik statných jelenů s velikými parohy. Zvědavost je vzájemná, ale 

jeleny to přestane bavit dříve než nás, a tak odcházejí do míst, kde již na 

ně nevidíme. Odpoledne je chvíli počasí na koupání a poté úžasná 

olympiáda a další sportovní soutěže. V úterý hned po snídani je na programu výcvik psů. Dva policisté předvádí, 

co všechno jejich svěřenci umí. A není toho málo. Psi dovedou najít výbušniny, kulku vystřelenou z pistole, zadržet 

pachatele, najít v terénu osobu. Děti si mohou psy i pohladit, prohlédnout si taje policejního auta a zkusit s policisty 

zadržení pachatele. Po obědě malují malí táborníci hrnečky pro své nejmilejší. Středa je kouzelně bláznivý den, 

dopoledne všichni vyrábějí kostýmy z umělých jutových pytlů, odpoledne je diskotéka a maškarní průvod po 

okolních táborech. Večer si jdeme poslechnout koncert velkého studentského orchestru, jehož členové jsou ve 

vedlejším táboře na soustředění. Je to krásná hudba v romantickém okolí, pro děti i dospělé jedinečný zážitek. Ve 

čtvrtek je malování triček. Jarka přivezla barvy a šablony, děti z nich vytvořily opravdu zajímavý design na svém 

mailto:jihocesky.kraj@csz.cz
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oblečení. Také pletou pomocí uzlů textilní náramky jako dárky pro rodinu. K večeru se nenápadně vytratí manažer 

František s několika pomocníky do okolního lesa a připravují vrchol celého tábora, noční stezku odvahy. Po večeři 

většina dětí doslova vystřelí z jídelny do klubovny, odkud se bude po skupinách vycházet. V klubovně to hlučí 

jako v úlu s namontovanými zesilovači. Menší děti se bojí a zároveň těší, my starší se hlavně těšíme, až ten hluk 

přestane. A už vyráží první skupina. V lese na ně čekají různá strašidla, bludná světélka a další tajemné bytosti a 

úkazy. 

 

Ze všech nejvíc se bojím já, v hlavě se mi neustále běží obrazy, jak si zlámu ve tmě nohu a ještě zraním svou 

mladší vnučku tak ji raději pošlu s některou nebojácnou babičkou, starší vnučka už to bere jako prima zábavu. 

Všichni stezku prošli, jenom já ne a tak jsem největší strašpytel. 

 

V pátek se na nás celý den dívají z oblohy mraky, ale my zamračení nejsme. I když prší, v klubovně je veselo. 

Hrají se karty, pletou náramky, Jarka přinese věci na malování, povídáme si a tak je najednou večer a někteří z nás 

už odjíždějí. V sobotu ráno už končí všichni. Při loučení je nám smutno, ale všichni se už těšíme na setkání příští 

rok. Máme jen jednu stížnost. Téměř všem se nějak srazilo oblečení, kalhoty nejdou dopnout, trička se o číslo 

zmenšila. Je to vina pana kuchaře, protože tak výborně vaří, že se nedá žádnému jím uvařenému jídlu odolat. 

 

Paní Blance, sponzorům z řad rodičů a všem ostatním, kteří se o účastníky tábora starají a připravují program, patří 

slova uznání a veliké, veliké díky. Už jenom ten nápad, udělat tábor pro rodiče a prarodiče s dětmi je mimořádný. 

O všechno je postaráno a rodiny si mohou užívat společný prázdninový čas a dávat si navzájem chvíle, na které se 

nezapomíná.  

Babička Jana s vnučkami Markétkou a Zuzkou 

  

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 a v roce 2016 bylo v kraji 1375 

členek ve 49 základních organizacích (ZO). 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. 

Nejpočetnější v kraji je ZO Blovice /PJ/ se 100 členkami a ZO Zbiroh /RO/ s 97 členkami. 

 

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. Organizační 

jednotky ČSŽ v okresech spolupracují s dětskými domovy, domovy pro seniory i domovy pro osoby se 

zdravotním postižením např. Domov Zvíkovecká kytička, Domov důchodců Horní Bříza, dětský domov 

Staňkov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plzensky.kraj@csz.cz


Stránka 7 z 26 

Střípky z činnosti:   

VÍME, CO JÍME? 

 

V rámci projektu Nadace Žena s názvem „Víme, co jíme?“ jsme uskutečnily tyto aktivity: 

 

a) Individuální návštěva Festivalu zelí 24. 9. 2016 v zelárně Lobkowicz v Křimicích byla plánována jako 

doplňková akce s individuální dopravou vzhledem k tomu, že se akce konala v jiném termínu než naše víkendové 

setkání a s přihlédnutím k dostupnosti akce z Plzně MHD. Akce se zúčastnilo 9 členek s rodinnými příslušníky. 

Křimické zelí je oceněnou regionální potravinou Plzeňského kraje. 

 

b) Víkendový seminář se konal ve dnech 30.9. a 1.10. 2016 ve školícím zařízení Berounka v Liblíně. Účast 43 

členek ČSŽ + 3 lektoři.  

 

V pátek vystoupil ing. Pavel Šrámek, MBA - poslanec Parlamentu ČR a majitel Farmy Milknatur v Líních. 

Téma přednášky bylo zaměřeno na zdravý životní styl a vliv potravin na zdraví obyvatelstva. Hovořil o svých 

zkušenostech ze svých předchozích zaměstnání, pobytu v USA a Rusku, působení na VŠ a zejména o činnosti jeho 

rodinné farmy a její produkci mléka a mléčných výrobků. Produkty farmy uspěly v soutěži jako regionální výrobky 

a dále byla farma oceněna za prokázané nepoužívání GMO = geneticky modifikovaných organismů. Na výrobcích 

farmy najdeme označení „bez GMO“. Výrobky obsahují přírodní tuky, které jsou nutné pro vstřebávání vitamínů 

organismem a mají nesmírný vliv na imunitu. Farma prodává i tablety Immuno Colostrum pro zvýšení imunity - 

jedná se o využití mleziva, které má zásadní vliv na nastartování imunity po narození všech živočišných druhů – 

tedy i člověka. Přednáška byla velmi zajímavá a účastnice ji hodnotily kladně. 

 

Sobotní blok byl věnován označování potravin, jakosti, značkám, regionálním potravinám, bio výrobkům a 

farmářským výrobkům. V tomto bloku vystoupila zástupkyně Státního zemědělského intervenčního fondu 

z Prahy Bc. Veronika Vaňková. Ve své prezentaci se zaměřila na regionální potraviny, soutěže, které v krajích 

probíhají od roku 2009, nároky na kvalitu potravin, hodnocení a udělování značky „Regionální potravina“. Značka 

se uděluje na 4 roky. Značka „Klasa“ na 3 roky. Tato značka byla v roce 2016 udělena 1062 výrobkům. Účastnice 

měly možnost seznámit se se značkami kvality při elektronické 

projekci – značky najdete na www.akademiekvativy.cz . Existuje 

jich 30. 

 

Jako další přednášející vystoupila ing. Dana Večeřová 

z Potravinářské komory ČR, která je rovněž zástupkyní Agrární 

komory. Kvalitou potravin se zabývá řadu let, jako odbornice se 

účastní různých akcí v zahraničí, vystupuje v médiích a její 

fundovanost byla patrná již z prvních slov. Hovořila o stavu ve světě, 

potravinové dostupnosti, dovozu a vývozu, zdůvodnila proč kupovat 

české potraviny. Dále hovořila o bezpečnosti potravin, standardech 

kvality u nás, v Evropě, Americe. Chráněné označení původu 

potravin /český mák, česnek – kvalita/ 

Bio potraviny – zebra = český výrobek, zelený list = evropská 

značka. Český výrobek = vlaječka s nápisem český výrobek – toto je 

označení, které garantuje Potravinářská komora. 

 

Upozornila na Transatlantickou smlouvu, která je v jednání a rozdíly v normách kvality u nás, v Evropě a ve světě. 

U nás máme dnes České cechovní normy. V přednášce se dále věnovala konzervantům, éčkám a dalším složkám, 

přidávaným do výrobků z důvodu trvanlivosti, vzhledu, barvy – nutno sledovat na etiketách! 

 

Účastnice semináře obdržely tištěnou prezentaci a řadu materiálů včetně publikace vydané Potravinářskou 

komorou ČR „Označování potravin“ a přehledu MZ „Regionální potravina 2016“. Tyto materiály mohou členky 

využít pro informovanost dalších členek, v rodině i svých známých. Paní ing. Dana Večeřová sklidila velký potlesk 

a byla vyhodnocena většinou 82% účastnic jako nejlepší lektorka semináře. Děkujeme za účast bez nároku na 

honorář a dopravu všem lektorům. 

 

 

Lektorky Bc. Veronika Vaňková a ing. Dana Večeřová 
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c) Návštěva bio farmy Milknatur v Líních. Provázel nás majitel, ing. Pavel Šrámek, který byl i lektorem 

semináře. Prohlédly jsme si prostory farmy a byly seznámeny s produkty. Ženy měly možnost si produkty zakoupit 

na ochutnání, a to: 

Čerstvé mléko z farmy, Čerstvé mléko z farmy ochucené, Bifidus nápoj bílý, Bifidus nápoj s příchutí, Farmářský 

jogurt bílý, Kefír selský. Výrobky farmy jsou dostupné v některých obchodních řetězcích na Plzeňsku – Billa, 

Globus, Makro, Tesco i v Globusu v Praze na Zličíně. K dispozici jsou i mlékomaty v Líních, Plzni na Slovanech, 

Košutce a Borech. Připravuje se i prodej telecího masa prostřednictvím e-shopu, který bude prodávat pouze 

výrobky bez GMO. Na adrese www.farmarsky.cz bude možné objednat kromě výrobků z farmy Milknatur i 

domácí vejce, baby brambory a další výrobky od farmářů z Plzeňského kraje. Výrobky budou k dispozici na vlastní 

prodejně, počítá se i dovozem spotřebitelům. 

 

Přednášky potvrdily, že kvalita potravin má přímý vliv na zdraví a kvalitu života. Dalším přínosem využívání 

českých a zejména regionálních potravin je vliv na životní prostředí, kdy jsou menší nároky na dopravu a tím 

šetříme paliva a nezatěžujeme životní prostředí. 

 

Některé suroviny se převážejí přes celou Evropu na zpracování a zpětně se vrací výrobky do země původu, což 

má ohromný vliv nejen na zatěžování životního prostředí, ale i na cenu výrobku. Je třeba si toto při nákupech 

uvědomovat, hledat další informace v odborných časopisech, na internetu, pořádat přednášky a semináře na tato 

témata a zvyšovat tak celkovou informovanost veřejnosti. 

 

Eva Drncová, vedoucí Krajského střediska ČSŽ Plzeň 

 

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ  

 

V Karlovarském kraji fungují pod hlavičkou ČSŽ 3 okresy – Sokolov, Karlovy Vary a Cheb – 

s počtem 14 základních organizací a 224 členek, akcí svazu se však zúčastňují další sympatizující 

(nejen) ženy. 

 

Krajská organizace úzce spolupracuje s regionální i místní samosprávou a s řadou dalších subjektů 

včetně Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje. 

 

Střípky z činnosti:  

VENDELÍNSKÁ DRAKIÁDA 

Dne 15. 10. 2016 ženy ZO ČSŽ Libá připravily pro své děti a vnoučátka příjemně strávené odpoledne, pouštění 

draků, malou dračí dílnu - možnost vyrobit si skládaného ptáčka (vlaštovku, která již odlétla do teplých krajů), 

malování na obličej, dovádění na hřišti, nechybělo ani opékání buřtíků a nezapomnělo se ani na tatínky a dědečky 

s kávou nebo pivem. Byly pozvány i ženy ZO Cheb, které navštívily místní hrad s průvodcem a byly se občerstvit 

v místní restauraci. Nejdéle letící drak s obsluhou obdržel diplom. Škoda, že málo foukal vítr, a tak se drakům moc 

létat nechtělo. 

 

   

http://www.farmarsky.cz/
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MÁJOVÝ ZÁVOD KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL 

 

Dne 7. května 2016 od 10.00 se konal májový závod koloběžek a odrážedel pro děti do 6 let. Naše ženy byly 

pomáhat s prezentací a předávání odměn malým závodníkům. Závod se konal na novém dopravním hřišti. Po 

skončení závodu i ženy si vyzkoušely trať s takovou vážností, s jakou závodily děti. Byl to zajímavý závěr příjemně 

stráveného dopoledne A ženy na tuto akci vzpomínají ještě dneska. 

 

   
 

 

 

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 tvoří základní organizace v 6 okresech - Ústí nad Labem, 

Litoměřice, Chomutov, Teplice, Děčín a Most. V daném období evidujeme 641 členek v 35 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, okresní i 

základní organizace spolupracují se svými městskými a obecními úřady. Financování aktivit je převážně 

z vlastních zdrojů, členských příspěvků a účelových dotací.  

 

Střípky z činnosti:   

MALÁ REKAPITULACE LETOŠNÍHO ROKU 

 

Krajská rada žen Ústeckého kraje ukončila svůj rok jako tradičně vánoční atmosférou a na úplný závěr byla 

mikulášská nadílka. Vím, jsou to akce, které pořádá plno našich kolegyň i z jiných krajů, tak se není ani moc čím 

chlubit. Přesto tyto akce byly trošku jiné. Předcházely jim pobytové víkendy, kterých se zúčastnili i rodinný 

příslušníci, tak se nás vystřídalo více než 150. Bylo to nejen pracovní, ale také trochu odpočinkové. Zajeli jsme se 

podívat do Karlových Varů do Vánočního domu, kde jsme snad nad tou atmosférou a nádherou ani nedýchali. Do 

Kadaně jsme si vyrazili na rej čarodějnic do zdejšího muzea. Projekt jsme ukončili akcí v Ústí nad Labem nazvanou 

Inspirace Vánoc naše tradice., kde byly různé dílničky pro malé i dospělé. A radost byla z plného sálu. 

mailto:ustecky.kraj@csz.cz
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V tomto roce bylo přichystáno mnoho akcí, ať už to byla dětská olympiáda, drakiáda, Halloween, Chorvatsko aj., 

ale jednu akci bych chtěla vyzdvihnout. Byl to Letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 96 dětí a plno 

dobrovolníků, kteří se starali o příjemný pobyt dětí po celých 14 dní zcela zdarma. Za to jim patří veliké 

poděkování a rovněž patří poděkování Ústeckému kraji, který nás finančně podpořil, a to jak na projekt Inspiraci 

Vánoc, tak i nemalou částkou (100 tis. Kč) na pořádání LDT. I vám, pracovnicím ústředí, patří dík, bez ČSŽ 

bychom toto nedokázaly. Všem kolegyňkám z celé republiky přeji za celou radu pohodové Vánoce a velký pytel 

štěstí i do příštího roku. 

 

Květa Rybárová, předsedkyně KZ Ústeckého kraje 

 

   
 

 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  

 
Krajská organizace ČSŽ Královéhradecký kraj, IČ: 00425231 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Pražská 59 

541 01 Trutnov  

E-mail: vychodni.cechy@csz.cz  

 

Členská základna měla v roce 2016 celkem 536 členek, a to ve 28 základních organizacích (4 okresy).  

I když naše členská základna celkově stárne, tak se i nadále velmi zapojuje do dění ve svých obcích a 

členky spolupracují s dalšími spolky především na kulturních akcích akcích pro rodiny a děti. Aktivní 

spolupráce je také s kluby seniorů, se kterými pořádáme rekondiční cvičení a poznávací zájezdy.  

Činnost organizací v okresech je obdobná. Pořádají akce pro děti a dospělé: mají bohatou kulturní 

činnost pro veřejnost; oživují tradice a zvyky; zapojují se do humanitární pomoci pro Diakonii, s Ligou 

proti rakovině při prodeji květinek; pomáhají spoluobčanům v nouzi, přispívají do dětských domovů 

nejen finanční částkou, ale i svými výrobky; spolupracují s hasiči, zahrádkáři a dalšími složkami 

v místech. V posledních letech se rozšířila spolupráce s kluby seniorů, kdy si vzájemně při realizaci akcí 

pomáháme.  

mailto:vychodni.cechy@csz.cz
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V příhraničních okrese udržujeme spolupráci s Polskem a Německem. Jedná se o Broumov na 

Náchodsku a na Rychnovsku klub žen Malá Ledská.  Nezapínáme také na své přestárlé členky a 

spoluobčany, které potěšíme nejen malým dárkem, ale hlavně svoji přítomností. 

 VÝSTAVA K 45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZO ČSŽ VE TŘEBIHOŠTI – SRPEN 2016 

Jak již bylo řečeno, Český svaz žen slaví v příštím roce 50. výročí založení. My jsme začaly pátrat, jak 

to vlastně bylo u nás ve vesnici, a zjistily jsme, že podle dostupných informací byla u nás organizace 

založena v roce 1971, ale navazovala na činnost žen v obci z různých spolků. Rozhodly jsme se 

uspořádat výstavu z historie i současnosti organizace, doplněnou výstavkou ručních prací našich členek. 

Tato akce se koná v sobotu 6. srpna 2016 od 9,00 hodin ve volnočasovém centru v Třebihošti. V tento 

den totiž také naši hasiči slaví 125. výročí od svého založení a budou zde mít své soutěže, výstavy a 

kulturní program. Kromě svých členů a ostatních občanů obce očekávají účast ještě minimálně 100 

hasičů z okolních obcí. 

 

Tím tak chceme propagovat činnost ČSŽ. O záštitu nad touto akcí byl požádán senátor ČR Ing. Jiří 

Hlavatý.  

ŽENY – ŽENÁM – LEPŠÍ ŽIVOT (TŘEBIHOŠŤ) 

To je motto, pod kterým se v současné době uskutečňuje činnost naší základní organizace a které 

vyjadřuje to, že ženy jsou ochotné dělat něco nejen pro své členky, ale i pro ostatní a jsou ochotné 

pomáhat všude tam, kde je to třeba. K napsání tohoto článku mne přivedly dvě věci a to, že svoji práci 

málo propagujeme, možná i proto, že to považujeme za samozřejmé. Tou druhou věcí je to, že pomalu 

mizí povědomost o některých tradicích a zvycích. Tak se pokusím přiblížit, jak to u nás na vesnici bývá, 

když se někdo žení či vdává. 

 

„Svatba, a co je to zatahování?“ Tak se mě zeptala neteř, když jsem ji zvala, aby se se mnou šla podívat. 

 

Abych začala od začátku. Naše dlouholetá členka ženila syna a jak už je u nás zvykem, sešlo se nás asi 

15 členek ZO, abychom pomohly upéct svatební koláčky. Ono se to nezdá, ale upéct 5 000 ks malých 

koláčků a 60 ks rohových dá dost práce. Zdá se vám to hodně? Ale to už je u nás takový zvyk, nevěsta 

se ženichem dávají košíček koláčků do každého domu ve vesnici a pak též svým příbuzným. Kde mají 

svobodnou dívku nebo mládence, dávají jim rohový koláč ozdobený mašličkou a myrtou. Při pečení 

musí ženich s nevěstou přijít mezi ženy pekařky, aby si s nimi připili. Některá z žen pak v nestřežené 

chvíli potře pro štěstí tvář ženicha povidly a nevěsta ho pak očistí. Jinak první koláček z prvního plechu 

patří nevěstě. 

 

Při samotném svatebním dni se u nás provádí zatahování. A co to vlastně je? 

Příjezdová cesta se přehradí před prvním svatebním autem, ženich s nevěstou musí vystoupit a jsou pro 

ně připraveny drobné úkoly jako řezání dříví, přebalování miminka, ženich dostane chomout a musí na 

vozíku přepravit nevěstu apod. Za to ti, kdo toto připravili, ale i ostatní přihlížející dostanou zákusky, 

chlebíčky a taky štamprličku něčeho pro zahřátí. Pak mohou svatebčané pokračovat na oddavky. 

 

Na závěr bych chtěla říci, že i to je způsob jak získat novou členku. 
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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 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.  

 

 

Střípky z činnosti: 

 

mailto:jarmilasokol@seznam.cz
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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 poměrně malá (200 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.  

 

 

mailto:liberecky.kraj@csz.cz
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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 15 základních organizacích v 7 městských 

obvodech máme aktuálně celkově 134 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. 

  
 
 

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  

 

V r. 2016 má Jihomoravský kraj ve třech okresech 23 základních organizací a v nich 556 členek. 

V tomto kraji také sídlí Střední odborná škola Morava (www.sos-morava.cz), jíž je Český svaz žen 

zřizovatelem.  

Krajská organizace spolupracuje se Střední odbornou školou Morava; jedna členka ČSŽ je členkou 

školské rady SOŠ Morava, pět členek krajské organizace pracuje ve Správní a Dozorčí radě školy. Již 

několik let přispívá krajská organizace na dárečky na mikulášskou besídku organizovanou žáky školy.  

Krajská organizace ČSŽ je také zastoupena v krajské radě seniorů JmK. Předsedkyně RNDr. 

B.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 členkou krajské komise pro sociální věci a rodinu. Dále je předsedkyní 

pracovní skupiny Sociálního podnikání výboru ANNO JmK. Krajskou organizaci také zastupuje jako 

ambasadorka organizace Alternativa50+. 

Členky ČSŽ jsou pravidelně zvány na akce brněnského spolku Mezigenerace, který dobře 

spolupracuje s Městským parlamentem dětí a mládeže a organizuje s ním mezigenerační setkání. 

Informace o činnosti krajské organizace uveřejňujeme na webových stránkách www.brnocsz.cz a ve 

zpravodaji, který vydáváme pravidelně dvakrát ročně a je distribuován do ZO a je k dispozici v tištěné 

i elektronické podobě (na webu). 

 

 

mailto:praha.kraj@csz.cz
mailto:jihomoravsky.kraj@csz.cz
http://www.brnocsz.cz/
http://www.sos-morava.cz/
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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 30 základních organizací a v nich 1146 členek. 

 

Okresní rady žen jsou ve všech okresech funkčně samostatné. Vedoucí krajského střediska je 

poskytována metodická pomoc, jsou připravovány a zasílány potřebné materiály, ale i získané materiály 

od jiných orgánů a organizací, které mohou být nápomocny v činnosti. Kontakty s vedoucí kraje jsou 

osobní, telefonické, písemné, e-mail, SMS, informační letáky. V průběhu roku jsou i když sporadicky z 

akcí základních organizací i rad zasílány články do krajského zpravodaje „ Vesna“ a ŽTT. ORŽ dělají 

své akce, ale musí být koordinovány s akcemi ZO a KRŽ tak, aby ženy nebyly zahlceny množstvím 

činnosti a nebyly spíše odrazovány. 

 

Krajská rada žen se schází dvakrát, i vícekrát do roka, dle potřeby. Pokud je něco neodkladného a 

rychlého k projednání, informuje o tom vedoucí kraje e-mailem nebo telefonicky. 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. KRŽ základním organizacím na základě jejich požadavku poskytuje finanční příspěvek na 

činnost. 

KRŽ spolupracuje 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 základní organizace spolupracují s Městskými a Obecními úřady v místě bydliště, 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, prostě tvoří 

kulturu obce. Také spolupráce s jinými organizacemi a občanskými spolky v místech bydliště se stále 

zlepšuje, jsou pořádány společné sportovní a společenské akce pro občany, hlavně pak pro děti.  

Jak ORŽ, tak základní organizace které pořádají různé akce a setkání se na ně vzájemně zvou. 

 

Soupis tradičních akcí pořádaných v základních organizacích 
Fašanky, oslava MDŽ a svátku matek, přivítání adventu slavnostním rozsvícením vánočního stromu, 

Květinový den, slet čarodějnic, kurzy vaření, vánoční výzdoba, společné návštěvy kulturních akcí, 

dětské bazárky, suchá vazba, vlastnoruční výroba velikonoční dekorace, charitativní činnost pro 

sociálně slabé rodiny, dětské karnevaly, dárky předškolákům na Mikuláše, spolupráce na Dětském dni 

a při oslavách sv. Václava a na jarmarku ve Val. Kloboukách, Živý betlem, organizace oslav Dětského 

dne, také opékaní na konci školního roku, Mikulášské večírky a posezení při svíčkách kolem vánočních 

svátků. Úspěšné jsou také vzdělávací akce. Velmi časté jsou přednášky a besedy. Za velmi záslužné jsou 

považovány Bazary a Bleší trhy, které se pořádají ve většině ZO a návštěvy s blahopřáním k jubileím 

našich členek.  

 

 

 

 

 

 

mailto:zlinsky.kraj@csz.cz
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Střípky z činnosti:  

8. VÝSTAVA KOUZLEM ADVENTNÍHO ČASU 

 

A máme to za sebou. Ptáte se co? Tři dny od rána do večera vázání, chystání, 

aranžování, rovnání. Práce, na které se vystřídaly desítky žen - těch, které 

jsou obětavé a dobrovolně obětují svůj volný čas a v několika případech i 

dovolenou na přípravu této akce. A to nemluvím o těch, které ve svém 

vyšším věku nejsou již zcela zdrávy, přesto přijdou a pracují. Dělají všechno 

pro to, aby v pátek 25. 11. 2016 v 9 hodin mohly být otevřeny dveře sálu 

Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm a veřejnost mohla 

shlédnout vše, co jsme připravily. Aby si hosté mohli zakoupit nejen 

adventní aranžmá, ale taky to, co ženy tvoří, co umí a dělají s láskou a co je 

milé a krásné. Mohou se naučit zdobit perníčky, podívat se na to, jak se 

aranžuje, prohlédnou si skleněný betlém, který je dílem rodiny Vajglovy 

z Veselé. V sobotu jste si mohli zakoupit překrásné skleněné baňky a nechat na ně napsat jméno třeba svých 

vnuků… Byly zde vystaveny i kroniky Spolku rožnovských žen od r. 1976 i Almanach, kde je ve zkratce 

zdokumentovaná práce rožnovských žen za 40 let činnosti. Výstavu doprovázely krásné melodie v podání Jany 

Vařejčkové a nechyběly ani frgály Renaty Fialové a káva. Část adventních věnců i překrásné aranžmá z rukou 

našich žen věnoval náš spolek k výzdobě Domova seniorů v Rožnově pod Radhoštěm a do hospice Citadela ve 

Valašském Meziříčí. 

 

A kolik myslíte, že se přišlo na výstavu podívat lidí? Do neděle 14ti hodin, kdy byla výstava ukončena, tj. za dva 

a půl dne přišlo téměř 1 400 návštěvníků. Byli mezi nimi občané Rožnova p. R. a okolí, rekreanti, školáci, zástupci 

MěÚ, pan senátor Ivo Valenta s rodinou, přijely i zástupkyně ústředí Českého svazu žen, předsedkyně Mgr. Jana 

Chržová a ředitelka Mgr. Dagmar Wagnerová.  

 

Poděkování patří všem ženám ze Spolku rožnovských žen a také městu Rožnov p. R. za podporu. Již dnes se 

těšíme na setkání v roce 2017 ve Společenském domě na výstavě k 750. výročí založení města Rožnova pod 

Radhoštěm. 

Marie Rethyová, předsedkyně Spolku rožnovských žen 

 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ 

 

Krajská organizace ČSŽ Moravskoslezský kraj, IČ: 00425516 

  

Krajské středisko ČSŽ 

ul. Astronautů 9 

736 01 Havířov 

E-mail: moravskoslezsky.kraj@csz.cz  

 

Moravskoslezský kraj měl ke konci roku 2016, 905 členek ve 27 

ZO ČSŽ, v pěti okresech - Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, 

Bruntál, Nový Jičín. ZO Slavkov u Opavy a ZO ČSŽ Nová Běla 

je přičleněna ke KRŽ MSK.  

 

ORŽ a ZO ČSŽ MSK spolupracují s Městskými a Obecními 

úřady, které na jejich činnost přispívají sponzorskými dary a dotacemi. Moravskoslezský kraj v ORŽ 

Nový Jičín spolupracuje se Slovenskou republikou a v ORŽ Karviná je to Polská republika. 

  

 

mailto:moravskoslezsky.kraj@csz.cz
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Střípky z činnosti: 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  

 

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se konala ve dnech 18. a 19. 5. 2016 ve spolupráci Města Petřvald a 

základní organizace Českého svazu žen Petřvald-sídliště. Velké množství pytlů, krabic a igelitových tašek svědčilo 

o tom, že lidé považují tuto akci za velmi užitečnou a 

svými svršky, hračkami, boty, elektropřístroji tak 

chtěli přispět těm, kteří to opravdu potřebují. 

 

A to si myslím je nejdůležitější myšlenka celé akce. 

Moje poděkování patří zejména paní Z. Konieczné a 

S. Čopiánové (členkám ZO ČSŽ Petřvald-sídliště), 

které oba dny neúnavně tyto předměty odebíraly.  

 

Chtěla bych také poděkovat vedení města za 

přistavení dalších kusů kontejnerů na papír a plast na 

sídliště na ul. Březinské. Oba pánové, Ing. J. Lukša a 

Ing. P. Dvořáček, se v prosinci minulého roku 

zúčastnili naši výroční členské schůze, a tam jim byl 

přednesen požadavek o rozšíření počtu kontejnerů na 

papír a plast. V té době na sídlišti stály 2 kontejnery 

na papír a dva kontejnery na plast. Lidé na sídlišti opravdu poctivě třídí komunální odpad a mnohdy tyto kontejnery 

byly přeplněny. Po dodání dalších kontejnerů na plast a papír je od té doby na sídlišti pořádek a čisto. Popelnice 

nepřetékají odpadem a tudíž ani vítr nerozfoukává přebytečný tříděný odpad. Takže ještě jednou děkuji vedení 

města za vyslyšený požadavek. 

 

Jarmila Skálová, předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště 

 

 

 

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 organizace sdružovala ke konci roku 2016 celkem 703 členek v 31 základních organizacích (4 

okresy). 

 

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.  

 

 

 

 

mailto:olomoucky.kraj@csz.cz
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DEN SENIORŮ V KRČMANI 

 

ZO ČSŽ Krčmaň uspořádala pro občany z Krčmaně i z okolních vesnic dne 1. října 2016 v prostorách místní 

sokolovny akci DEN SENIORŮ. Vystoupily a zazpívaly začínající mladé zpěvačky z Krčmaně, zatancovaly 

Báječné ženské z Majetína, proběhla ukázka řeckých tanců z Olomouce a celý program uváděl soubor pod 

vedením Mgr. Křepského. Bohaté občerstvení, štěstíčka a hlavně skvělou náladu ocenili nejen senioři. Den seniorů 

jsme pojaly jako mezigenerační setkání, na které jsme pozvaly všechny generace, jimž jsme připravily bohatý 

odpolední program. 

Jahodová Simona, předsedkyně ZO 

 

 

   
 

 

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 krajskou organizací v republice a také jednou z 

nejaktivnějších. V roce 2016 je v Kraji Vysočina registrováno 54 základních organizací a 1684 členek 

v 5 okresech (Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Třebíč). 

 

Český svaz žen se v Kraji Vysočina cíleně věnuje již řadu let předávání informací směřujících k rodině 

a prorodinné politice. Informace jsou zaměřeny např. na oblast slučitelnosti profesní a rodičovské role, 

služeb péče o děti i seniory, podpory k rodičovství a rodinné soudržnosti, výchovy k partnerství, 

manželství, rodičovství a výchovy dětí, prevenci patologických jevů, podpory životního stylu, zabránění 

sociálního vyloučení, třígenerační soužití a celé řady dalších námětů směřujících k podpoře rodiny. Pro 

své členky i širokou veřejnost pořádáme vzdělávací aktivity, poradenství, semináře, přednášky, kurzy a 

řadu projektů a aktuálních prorodinných témat, jako je např. pomoc rodině při zabezpečování péče o její 

členy, výchovu dětí, odstraňování příčin i konfliktů, mezigeneračního soužití apod. Krajská organizace 

ČSŽ každoročně vyhlašuje pro své základní články vnitřní dotační program pod názvem „Na Vysočině 

fandíme rodině“. 

 

Díky finanční podpoře od Kraje Vysočina byl umožněn pravidelný kontakt a výměna informací i 

zkušeností jak řešit problémy každodenního života v oblasti slaďování profese a rodinných potřeb. 

mailto:vysocina@csz.cz
http://www.cszvysocina.estranky.cz/
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Zároveň bylo umožněno získávání aktuálních informací a podnětů od krajské, přes okresní až do 

základních článků i případných námětů na řešení. Veškeré aktivity byly na všech stupních organizačně 

zajišťovány i realizovány zcela dobrovolnicky.  

Střípky z činnosti:v 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ORŽ JIHLAVA 

 

V úterý 2. srpna 2016 uspořádala Okresní rada žen v Jihlavě výjezdní zasedání, které se konalo v Senátu PČR v 

Praze v pracovně předsedy Výboru pro veřejnou správu a územní rozvoj a vysočinského senátora RNDr. Miloše 

Vystrčila. Výjezdu do senátu PČR v Praze se se zájmem účastnily členky ORŽ zastupující jednotlivé základní 

organizace ČSŽ Jihlavska. Ženy si po jednání měly možnost prohlédnout nejen veškeré historické prostory 

Valdštejnského paláce včetně krásné zahrady, ale i prostory a zázemí, které využívají senátoři pro svoji práci a 

získaly tak i zajímavé informace o systému a fungování Senátu PČR, které jistě předají a využijí ve svých rodinách, 

obcích i základních organizacích ČSŽ. 

 

Zdenka Dubová, předsedkyně Okresní rady žen v Jihlavě 

 

 

 
 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
 

HLAVNÍ SPOLEK  ČSŽ – VÝBĚR  PRŮBĚŽNÝCH / PRAVIDELNÝCH AKTIVIT :  

 

 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.  

 MDŽ 2016 – pokračování kampaně za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy – Úmluvy Rady Evropy 

o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí 

 Individuálně se připojujeme k celosvětovým kampaním na podporu žen / ženských práv 

organizovaných AWID, Equality Now, OSN (16 Days of Activism VAW) 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ  ČSŽ V ROCE 2016 

 

  
  

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ: OSVĚTOVÉ AKTIVITY ZACÍLENÉ DO  REGIONŮ ČR  

(VČETNĚ POSILOVÁNÍ ODBORNÝCH KAPACIT ČLENEK ČSŽ V REGIONECH)  

 

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).  

 

Výstupy a související aktivity lze vedle webu www.csz.cz sledovat na obnoveném webu: 

http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva  

 

Od ledna 2014 do července 2016 jsme realizovaly sérii vzájemně propojených projektů financovaných 

z dotací MPSV (2014), Úřadu vlády (2015, 2016) a grantu tzv. Norských fondů (2014 - 2016). V rámci 

nich jsme napříč republikou zorganizovaly řadu seminářů pro naše členky i veřejnost, vydaly dvě 

publikace, realizovaly kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy spolu s dalšími partnerskými 

organizacemi, účastnily se 2. ročníku Kongresu žen, znovu rozjely web www.rovnesance.cz, účastnily 

se akcí a konferencí partnerů … tedy mimo jiné.  

 

 

 

2015 – 2016: 

 Informační listy k Istanbulské 
úmluvě (2000 výt.) 

 Sborník #ZaIstanbul 1 (500 výt.) 

 
 

 

2014 – 2016: 

146 debatních, 

informačních a 

vzdělávacích akcí pro 

více než 850 osob 

 
 

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva
http://www.rovnesance.cz/
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Projekty jsou podpořené z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných 
aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a 

 

 
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz. 

 

 

 

 

 

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 Zpravodaj „Žena třetího tisíciletí“, v roce 2016 

obsahoval z velké části informace o projektových aktivitách a také další technické / právní / organizační 

informace, a to s ohledem na nový občanský zákoník a související změny. 

 

Veškeré publikace i dokumenty vydané hlavním spolkem jsou k dispozici na webu www.csz.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 
Při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března 2016 a v rámci partnerské kampaně za přijetí 

Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské 

úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme v Praze v Kaunickém paláci pokřtily nově vydaný 

sborník zaměřený na Istanbulskou úmluvu a vybraná témata ke genderově podmíněnému 

násilí. Křtu předcházela beseda s autorkami vybraných kapitol a něco málo fotografií z této akce je 

na našich facebookových stránkách. 

Sborník pod názvem #ZaIstanbul - Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově 

podmíněného násilí vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej 

objednat i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě e-mailem na reditelka@csz.cz, případně 

poštou na adrese: 

Český svaz žen, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.csz.cz/
mailto:reditelka@csz.cz
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Křest sborníku 8.3.2016 

ZÁVĚREM NĚKTERÉ DALŠÍ AKTIVITY V KOSTCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

pololetí 

roku 2016 

 

www.csz.cz & www.rovnesance.cz  

twitter.com/ceskysvazzen 

www.facebook.com/CeskySvazZen  

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
http://twitter.com/ceskysvazzen
http://www.facebook.com/CeskySvazZen
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Závěr roku 

2016 

v kostce 

Pokračujeme v kampani  

za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám 

a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) 

 

Ano, Česká republika dne 2. května 2016 Istanbulskou úmluvu podepsala. 

Jenže to nestačí. Aby Úmluva skutečně vstoupila v platnost a do života, je 

nutný další krok -  její ratifikace. 

 

A tak 24.11.2016 se partnerské organizace kampaně za přijetí Istanbulské 

úmluvy v ČR vedené pod hlavičkou #ZaIstanbul dohodly, že budou 

v kampani pokračovat i příští rok.  

 

 

Co bude cílem? 

 

 ratifikace Úmluvy Českou republikou 

 ratifikace Úmluvy Evropskou unií (společně s Evropskou ženskou 

lobby) 

 

Rok 2017 je sjezdovým rokem a 

současně rokem 50. výročí ČSŽ. 

K němu budou cíleny samostatné 

akce s finanční podporou svazu. I 

proto nejsou pro rok 2017 

vyhlašována žádná témata Nadací 

Žena. Dalším a podstatným 

důvodem je ale i připravovaná 

změna Nadace Žena na nadační 

fond. 

 

 

U příležitosti Mezinárodního dne 

proti násilí na ženách jsme 

24.11.2016 spoluorganizovaly 

veřejnou debatu na téma "Násilí na 

ženách ve společnosti".   Jediným 

mužem – panelistou byl Radan 

Šafařík z Úřadu vlády ČR a debatu 

moderovala Lucia Zachariášová, 

vedoucí Oddělení rovnosti žen a 

mužů Úřadu vlády. 

www.rovnesance.cz 

http://www.rovnesance.cz/
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VÍTÁME ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR PŘISTOUPIT K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ 

8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 

ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a my můžeme (s jistou opatrností) zažívat pocit uspokojení 

z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl 

šířit informace o Istanbulské úmluvě mezi běžnou populací i ve venkovských oblastech, kde má naše organizace 

početnou členskou základnu, a zároveň se staly součástí širšího snažení ženských / lidskoprávních organizací o 

její přijetí Českou republikou. 

Původní projektový záměr byl ale jednodušší: vedle prosté informační kampaně o obsahu a přínosech Istanbulské 

úmluvy jsme ho orientovaly na osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na vybrané problémové okruhy ženských 

práv s důrazem na různé formy genderově podmíněného násilí, tedy násilí na ženách. Jenže v době přípravy 

projektu jsme předpokládaly, že podpis Istanbulské úmluvy bude otázkou krátkého času a v době realizace 

projektu bude minimálně Českou republikou tato úmluva podepsaná. To byl omyl, z něhož jsme byly vyvedeny 

už někdy v roce 2014, kdy se náš projekt rozbíhal. A tak nám postupně aktivity začaly bobtnat pod rukami. 

Začátkem loňského roku jsme vydaly tiskem informační listy k Istanbulské úmluvě a obnovily blog 

www.rovnesance.cz, kde vedle samostatné rubriky věnované Úmluvě pravidelně přidáváme aktualizace a 

související články a kde si vydané info listy můžete mimochodem i stáhnout v elektronické podobě. Vzhledem 

k tomu, že v té době bylo váhání České republiky ohledně přistoupení již zjevné, zahajovací tisková debata 

uspořádaná společně s Českou ženskou lobby u příležitosti mezinárodní kampaně proti násilí na ženách, One 

Billion Rising, v únoru loňského roku tak namísto prosté informační kampaně odstartovala poněkud razantnější 

kampaň pod společným hashtagem #ZaIstanbul, k níž se postupně přihlásily další organizace a vlastně hned 

zkraje i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier. 

Následovaly další drobnější aktivity, informační besedy organizované od Havířova přes Pištín v Jihočeském kraji 

až po Plzeň a společně s dalšími organizacemi jsme v průběhu jara připravovaly následný krok v podobě 

internetové kampaně spojené s peticí za přijetí Úmluvy. Tu jsme v létě loňského roku spolu s organizacemi 

Amnesty International, Česká ženská lobby, proFem, Rosa, EAPN ČR a Konsorcium nevládních organizací 

pracujících s migranty v ČR odstartovaly na červnovém Kongresu žen a spustily web www.stop.cz. Informační a 

debatní aktivity neustaly ani poté, vlastně (zatím) poslední debata loňského roku proběhla 25. listopadu na 

Právnické fakultě UK v Praze k zahájení 16 Dnů aktivismu proti násilí na ženách. V té době ještě probíhala 

meziresortní připomínkovací řízení, a i když existovaly relevantní signály, že Česká republika v brzké době 

přistoupí k Úmluvě, úplná jistota nepanovala.  

12. ledna 2016 jsme s kolegyněmi předaly petici o téměř deseti tisících podpisů do rukou ministra Dienstbiera a 

následně čekaly na zasedání a výsledek jednání vlády. Teď už je tedy souhlas vlády jasný, byť nebyl jednomyslný. 

Příslib zní: do poloviny letošního roku podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Není to úplně oslnivý výsledek, 

když vezmeme v úvahu, že ze 47 členských států Rady Evropy už zbývá jen 8 (včetně ČR), které úmluvu dosud 

ani nepodepsaly. Snad se ten poměr brzy změní – rozhodně budeme proces i nadále velmi bedlivě sledovat.  

Náš projekt, který jsme poněkud neohrabaně a neinvenčně nazvaly „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové 

aktivity zacílené do regionů ČR“ tím ale nekonči a vlastně jsme výše uvedly jen jeho jádro. Od léta roku 2014, 

kdy náš projekt začal, jsme k dnešnímu dni celkově uspořádaly 146 akcí (debatních, informačních i vyloženě 

vzdělávacích) pro více než 850 osob v různých částech České republiky. A ještě nekončíme! V současnosti 

finalizujeme sborník odrážející 

vybrané okruhy Istanbulské úmluvy, 

chystáme jeho křest na 8. března 

v Praze a v rámci plánovaného 

prodloužení projektu připravujeme 

další akce. Sledujte naše weby 

www.csz.cz a zejména 

www.rovnesance.cz, kde budeme i 

v budoucnu publikovat články související s Úmluvou a různými aspekty genderové rovnosti. 

http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/vitame-

rozhodnuti-vlady-cr-pristoupit-k-istanbulske-umluve/ 

 

http://www.rovnesance.cz/
http://www.stop.cz/
http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/vitame-rozhodnuti-vlady-cr-pristoupit-k-istanbulske-umluve/
http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/vitame-rozhodnuti-vlady-cr-pristoupit-k-istanbulske-umluve/
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CHYSTÁME SE NA ROK 2017 

 

Akce  / obsah DATUM Co to bude obnášet:  

1) 
 
Průběžná série článků, profilů a vzpomínek členek 
a spolupracujících subjektů na webu ČSŽ; plus 
průběžně aktualizovaný kalendář aktivit konaných 
v regionech 
 
(viz str. 17) 

01 – 12 2017 Rozšíření webu www.csz.cz o blog + kalendář - 
aktuálně připravujeme; 
  
Velmi prosíme o průběžné zasílání informací 
(datum, místo, typ akce, případně pozvánka), 
pokud budete ve svých organizacích pořádat 
akce k výročí – budeme je zařazovat do 
chystaného webového kalendáře. 

2)     

Krajské / regionální drobné aktivity spojené 
s vypouštěním balonků s potiskem na závěr 
 
(viz str.19) 

21.6.2017 Drobné aktivity pro veřejnost dle vlastní 
preference ve stejný den v odpoledních 
hodinách. 
  
Pokud budeme znát plány z regionů, vytvoříme 
jednotný plakát / leták s programem pro 
média, a to i regionální a médiím ho 
v předstihu rozešleme.  

3)     

Série veřejných moderovaných besed k aktuálním 
lidskoprávním tématům spojené s výstavkami  

14.2. 
8.3. 
19.6 (21.6.) 
25.11. 
10.12 

  
Počítáme s doprovodnými výstavkami 
z historie organizace.   
 
 
(Pozn.: V každém případě počítáme s akcí 
k MDŽ kolem  8.3.2017) 

Sborník k tzv. Istanbulské úmluvě, 2. část - 
#ZaIstanbul II 

Vydání k 
25.11.2017 

4)     

Sjezd – 25.11.2017 25.11.2017 Počítáme s doprovodným programem / 
společenským večerem (v přípravě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csz.cz/
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NAŠI LIDÉ  – KDO JE KDO 2016 

 

Ústředí Českého svazu žen (Praha) 

 

Mgr. Jana Chržová, předsedkyně 

Mgr. Dagmar Wagnerová, ředitelka 

Magda Fišerová – asistentka 

Mgr. Marta Bartoňová – administrativa 

Dana Mikšovská – účetní a hospodářka 

Štefanie Škrabanová – mzdová účetní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí krajský středisek 

 

Pavlína Krbcová, Praha 

Milena Tenczová, Středočeský kraj 

Květa Rybárová, Ústecký kraj 

Božena Vávrová, 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 

Jana Hoffmannová, 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 Český červený kříž 

ČSŽ Český svaz žen 

InPc 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.) 

KRŽ Krajská rada žen 

MÚ / MěÚ Městský úřad 

NOZ nový občanský zákoník 

ORŽ Okresní rada žen 

OÚ Obecní úřad 

RS / RS ČR Rada seniorů 

ZO Základní organizace 

  


