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Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ)
Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou, kterou tvoří 19.858 členek v 569
základních organizacích (stav k 31.12.2008) a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje
ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální
postavení, profese a zájmy. Členky ZO pracují na dobrovolné bázi na různých úrovních. ČSŽ
je přístupný široké veřejnosti, je otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími a jeho činnost
se zaměřuje na podporu práv žen.
Český svaz žen o.s. se ve svém programu hlásí k základním dokumentům přijatým
mezinárodním ženským hnutím a opírá se o mezinárodní dokumenty přijaté OSN, k nimž se
přihlásila Česká republika : Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, vycházející
z Listiny lidských práv a svobod, Akční základna – dokument ze 4. světové konference OSN
o ženách, s cílem posílit práva žen, Peking+5 – dokument 23. mimořádného zasedání Valného
shromáždění OSN Ženy 2000 a dokumenty přijatými v rámci EU: Zásady rovného zacházení
s muži a ženami dané směrnicemi 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2004/113/ES, Evropský pakt pro
rovnost žen a mužů.
Český svaz žen o.s. se zabývá tématikou, která souvisí s postavením žen ve společnosti,
především pak žen na trhu práce, v rodině, žen žijících na venkově a podobně. Hlavními
programovými cíli ČSŽ jsou především prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich
potřeb ve společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích
programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti, humanitární aktivity a uspokojování
kulturně společenských zájmů členek.
Český svaz žen o.s. se zaměřuje na perspektivní projekty financované z ESF a rozpočtu ČR,
národní projekty a projekty, které podporují programové cíle organizace. V r. 2008 se
především zaměřovaly na problematiku sladění profesního a rodinného života a poskytování
poradenských a vzdělávacích služeb v Informačních a poradenských centrech..
Organizační struktura ČSŽ je budována na základě územního principu a tvoří ji ZO, okresní a
krajské organizace ČSŽ.
Orgány ČSŽ jsou :
na republikové úrovni sjezd delegátek okresních organizací (1x za 5 let), ústřední
shromáždění (ÚS), do kterého každý okres deleguje svou zástupkyni a 15 (17) členná ústřední
rada žen (ÚRŽ)
na krajské úrovni krajská rada žen (KRŽ)
na okresní úrovni okresní rada žen (ORŽ), okresní konference a okresní shromáždění
na úrovni základních organizací shromáždění členek ZO a rada ZO
Český svaz žen o.s. je členem České ženské lobby a The Associated Country Women of The
World
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SLOŽENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ŽEN V ROCE 2008
Předsedkyně:
Mgr. Jana Chržová
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Ing. Jana Vlažná
Mgr. Marie Bečková
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Ing. Věra Slavíková
Zlatuška Paršová (do června 2008)
Elena Kotasová (do září 2008)
Miroslava Olšáková (od září 2008)

Strana 3 (celkem 36)

OBSAH :
Úvodní slovo .............................................................................................................................. 5
1. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2008 ................................................................... 6
Středočeský kraj ..................................................................................................................... 6
Jihočeský kraj ......................................................................................................................... 8
Plzeňský kraj ........................................................................................................................ 10
Karlovarský kraj ................................................................................................................... 11
Liberecký kraj ...................................................................................................................... 16
Ústecký kraj.......................................................................................................................... 16
Kraj Vysočina....................................................................................................................... 17
Královéhradecký kraj ........................................................................................................... 21
Pardubický kraj .................................................................................................................... 22
Jihomoravský kraj ................................................................................................................ 23
Zlínský kraj .......................................................................................................................... 26
Moravskoslezský kraj........................................................................................................... 28
Olomoucký kraj.................................................................................................................... 29
Kraj Praha............................................................................................................................. 29
2. Realizace projektů ČSŽ v roce 2008.................................................................................... 30
A. ČSŽ jako předkladatel ..................................................................................................... 31
2.1 Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj
Vysočina, MOPPS (IS EQUAL)...................................................................................... 31
2.2 Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ) ........................................................................ 31
2.3 Komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP (Praha, JPD3)
.......................................................................................................................................... 32
2.4. Rovnost šancí a média (JPD3) .................................................................................. 33
B. ČSŽ jako partner.............................................................................................................. 33
2.5 Perspektivní cesta...................................................................................................... 33
2.6 Projekt Pojďte s námi do práce .................................................................................. 33
3. Další aktivity ........................................................................................................................ 34
Krásy každé generace........................................................................................................... 34
Publikační činnost 2008 - NA POMOC ŽENÁM............................................................... 35
Seznam často používaných zkratek.......................................................................................... 35
Poděkování partnerům.............................................................................................................. 36

Strana 4 (celkem 36)

Úvodní slovo
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

Dostává se vám do rukou Zpráva o činnosti Českého svazu žen o.s. za rok 2008: není úplně
snadné takovouto zprávu sestavit, a to z jednoho prostého důvodu. Aktivity organizace jsou
realizovány na mnoha úrovních a samozřejmě ta nejživější úroveň je v základních
organizacích. Když si uvědomíme, že Český svaz žen měl k 31. prosinci 2008 po celé
republice 569 základních organizací a v nich činných přes 19.000 členek, je jasné, že taková
zpráva se snadno promění v jakýsi stručný a místy až poněkud neuspořádaný pel-mel
informací, který jen mozaikovitě odráží to, co se v organizaci v průběhu roku dělo. Navíc
činnost jednotlivých základních organizací je patrně nejméně tak rozmanitá, jako jsou i její
členky – nelze ji shrnout do pár vět. Najdete zde aktivity kulturní, sportovní, sociální,
volnočasové, vzdělávací, aktivity zaměřené na pomoc životnímu prostředí stejně jako
aktivity, které pomáhají udržovat místní lidové, kulturní tradice.
Na krajské a zastřešující úrovni byl minulý rok navíc ve znamení ukončování rozsáhlých
několikaletých projektů, které samozřejmě byly zároveň velmi administrativně náročné.
Jednalo se zejména o projekty v rámci iniciativy Equal, Modelový program podpory
slaďování profesního a rodinného života (MOPPS), dále projekty realizované v rámci
programů JPD 3 a OP RLZ, které byly přímo realizované a administrované ČSŽ a několik
projektů, v nichž byla naše organizace jedním z partnerů. Vzhledem k tomu, že v srpnu 2008
skončilo financování projektů, v rámci nichž ČSŽ provozuje Informační a poradenská centra
pro ženy (InPc), jsme v minulém roce také rozhodly o pokračování alespoň některých služeb
a o jejich udržení z vlastních prostředků organizace. V uplynulé roce byl také završen další
ročník soutěže Krásy každé generace celorepublikovou přehlídkou v Praze.

Jednou větou – rok 2008 rozhodně nepatřil k těm klidnějším a předkládaná zpráva tuto
skutečnost odráží jen částečně. Další informace doplněné o jednotlivé fotografie i celé
fotogalerie najdete a nových stránkách ČSŽ, které byly začátkem roku 2009 spuštěny na
adrese www.csz.cz.
Mgr. Jana Chržová
předsedkyně
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1. Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2008
Informace o činnosti žen a zajímavých akcích, které pořádaly krajské, okresní nebo základní
organizace ČSŽ v roce 2008 a akcích, kterých se zúčastnily, tak jak byly popsány
pracovnicemi krajských středisek. Některé příspěvky byly doplněny zajímavostmi z okresních
Zpravodajů a materiálů zaslaných z jednotlivých okresů. Pro větší informovanost a
přehlednost jsou u krajů uváděny základní informace, jako je počet ZO nebo počet členek.
Hlavní náplní života organizací v regionech je podpora společenského života v místech, kde
se ženy sdružují. Jsou integrální součástí regionálních aktivit, které přispívají k udržování
tradic, trávení volného času, k podpoře zlepšení podmínek života žen atd. Spolupracují
s velkou škálou neziskových organizací, státní správou a místní samosprávou. Zajímavá je i
mezinárodní spolupráce.

Středočeský kraj
Členská základna – 2.678 členek v 81 základních organizacích v 8 spolupracujících okresech
Granty : Grant z Nadace Žena na téma Stop obezitě získala ORŽ Kladno. Realizace – besedy
se ZO, seminář. Nejvyšší účast- přes 300 účastnic. Mladá Boleslav – grant od města - projekt
na téma „Ženy ve světle dějin – období rané renesance“ (2007, 2008). Víkend pro ženy na
téma Trénování paměti 3.a 4.10.2008 v Borovici u Mnichova Hradiště.
Činnost
Krajské akce
– Seminář Equalu na téma Propagace služeb InPc, informačních a poradenských center se
konal 13.5.2008 ve Slovanském domě. Cílem bylo seznámit členky ČSŽ Středočeského kraje.
s výsledky projektu Equal. Součástí akce byla procházka s kvalifikovaným průvodcem po
historických částech Prahy.
– Kurz obsluhy PC ve školícím centru v Praze ve dnech 23. a 24.7. 2008. Lektorkou byla
předsedkyně ČSŽ Jana Chržová.
– Krajský seminář Víkend KRŽ 2008 v Praze za účelem setkání žen – členek ČSŽ ze
Středočeského kraje a vyslechnutí přednášky o zdravém životním stylu a duševní svěžesti.
Součástí víkendu byly i různé kurzy a praktické rady.
– Akce za poznáním okresů – výlety autobusem, seznámení se zajímavými místy a
vzájemné návštěvy členek okresů kraje.
Okresní akce
ORŽ Mladá Boleslav – 461 členek v 16 organizacích.
Celookresní setkání žen u příležitosti MDŽ. Společné návštěvy za poznáním okresů,
s návštěvami památek, muzeí, parků a jiných zajímavých míst v kraji.
Květinový den – 13.5. ve spolupráci s Ligou proti rakovině.
„Ženy ve světle dějin – období rané renesance“ – při realizaci projektu v roce 2007 a 2008
byly získány zajímavé materiály z nichž byla zpracována brožurka o ženách v době
renesance. Ta byla předána prostřednictvím Magistrátu do škol ve městě. Kulturní večer při
ukončení realizace projektu v paláci Templ s historikem K. Herčíkem, spisovatelkou
J.Volfovou a renesanční hudbou.
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ORŽ Kladno
Grant – Nadace Žena –téma: „Stop obezitě v každém věku“.Grant proběhl v 5 ZO.
Akce „Za poznáním okresů“ – návštěva žen z Kutné Hory v Kladně.
ORŽ Kutná Hora
Každoroční návštěva LDN v Kutné Hoře – členky připravily balíčky vánočního
cukroví a ovoce, vč. svícínků vyrobených žáky ZŠ Kamenná.
Akce základních organizací v jednotlivých okresech
OKRES KLADNO:
ZO Unhošť- spolupráce s Klubem invalidů a důchodců, pravidelná měsíční setkání /účast 4050žen/.
ZO Švermov- pravidelná měsíční setkání / 40 – 60žen /, besedy, lékařské přednášky, společná
návštěva lázní na Slovensku, zájezdy na letní dovolenou, do divadel, besedy s primátorem
města.
ZO Libušín – pravidelná měsíční setkání, besedy s představiteli obce, akce pro děti,vánoční
posezení, tombola.
ZO Kamenné Žerhovice- pravidelná měsíční setkání /50–90 členek/, organizace rekreačních
pobytů v Krkonoších – (5 turnusů), akce pro děti, návštěvy divadel apod.
I ostatní ZO v tomto okrese se pravidelně schází a pořádají nesčetné akce pro členky, děti i
příznivce ČSŽ.
OKRES RAKOVNÍK:
Co do akcí a počtu členek největší okres v kraji. Oslavy MDŽ, zájezd do Itálie.
OKRES KOLÍN :
ZO Radovesnice- dětský karneval, finanční sbírka oděvů pro Diakonii Broumov.
ZO Ohaře – zájezd do divadla, spolupráce s hasiči na organizaci bálu.
ZO Kolárovice- dětský karneval, oslavy MDŽ, masopust.
ZO Kolín – společný zájezd do Polska.
OKRES KUTNÁ HORA:
ZO Chotusice – „Rej čertíků“ ve spolupráci s OÚ, který celou akci finančně podpořil a členky
připravily pohoštění.
ZO Žleby – Pravidelně každou poslední středu v měsíci- setkání v hospůdce – tzv. „Babinec“,
pravidelně v lednu – „Lednový bál“, v únoru – dětský karneval, oslava MDŽ, 30.4. „Slet
čarodějnic“, v prosinci – pořádají pro děti „Čertovskou diskotéku“ s nadílkou a soutěžemi.
Během roku pořádají zájezdy do Polska.
ZO Kutná Hora 2– vydařená členská schůze, které se účastnila členka MZ pí.Matyášová.
OKRES PŘÍBRAM:
ZO pořádají četné akce pro děti / např. již tradiční karneval/, různé besedy a přednášky
pro členky, které se pravidelně scházejí při kávě a malém pohoštění.
OKRES MLADÁ BOLESLAV:
ORŽ zpracovala v roce 2007 Grant na téma „Ženy ve světle dějin-období rané renesance“ a
získala Grant u města Ml.Boleslav. Za získané peníze a z nashromážděných materiálů vydala
malou brožuru, kterou předala prostřednictvím městských úřadů do jednotlivých škol.Tento
projekt byl završen kulturním večerem a uskutečnil se 15.4.08 ve výstavní síni paláce Templu
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v Mladé Boleslavi.V pořadu vystoupil historik PhDr.K.Herčík, spisovatelka a historička
PhDr. J. Volfová. Atmosféru večera doplnila hudební skupina Profundo historickými
skladbami. Na celookresním setkání žen u příležitosti MDŽ 5.3.08 se sešly ženy s Mgr. H.
Červenou. Této akce se zúčastnilo 63 žen, hosty byly zástupkyně SDŽ a KLŽ.
16.4.08 – výlet do Bělé pod Bezdězem a okolí. 31.5.08 – výlet za účasti 90 členek
z jednotlivých ZO - Čelákovice, památník v Lipanech, Český Brod, Kostelec n.Černými Lesy
a Jevany. Květinový den 13.5.08 – členky nabídly 2 100 kytiček a vybraly částku ve výši
48 378,-Kč. V akci „ Za poznáním okresů“ navštívila Mladá Boleslav Kutnou Horu a okolí.
ZO Kosmonosy : Propadly jsme úplně pediku
Členky základní organizace Kosmonosy pletou z pediku košíčky, tácy, ošatky, ale i
velikonoční nebo vánoční ozdoby. Schází se každý týden, od listopadu do konce března a
společně se zdokonalují v pletení z pediku. Předávají si různé vzory, nápady, rady a
zkušenosti. Vyrábí obrázky z kůže, některé členky se věnují drátkování, jiné paličkování.
Odpolední dýchánky jsou podle Spolku paní a dívek, kde se ženy na dýchánkách scházely
více jak před sto lety v Mladé Boleslavi pod vedením Barbory Hoblové. Od dubna do října
chodí členky každý týden na turistické výlety do přírody, za pamětihodnostmi. Organizace
spolupracuje s Osvětovou besedou, Muzejním spolkem. Od ledna členky pomáhají v třídění
exponátů v místním muzeu a připravují výstavu o tom, co se změnilo v životě žen za
uplynulých dvacet let. Ženy zajišťují občerstvení a bez jejich pomoci by se mnohé akce
nedaly uskutečnit. Již od roku 1993 jezdí na společné týdenní relaxační pobyty. Od podzimu
do jara pořádají přednášky se zajímavými tématy. Několikrát ročně společně navštěvují
divadlo v Mladé Boleslavi, někdy v Praze.
Víkend v Borovici – Grant Města Mladá Boleslav. Téma: „ Trénování paměti“ 3.+ 4. 10.08
v Borovici u Mnichova Hradiště pod vedením certifikované trenérky pí. H. Rejzkové.
OKRES PRAHA - VÝCHOD :
Co do počtu členek, jeden z nejmenších okresů, ale ne co do činnosti. Ženy ze všech třech ZO
se schází pravidelně. Tradičně jezdí každým rokem do Umagu v Chorvatsku. Společně
navštěvují divadla a přednášky.
OKRES PRAHA - ZÁPAD:
KRŽ pořádá několikrát do roka zajímavé besedy. Např. 3.6.08 se uskutečnila beseda na téma
„Práva dítěte“ za přítomnosti sociálních pracovníků. 4.11.08 – beseda u Kulatého stolu za
účasti zastupitele Magistrátu hl. města Prahy Mgr. Zajíčka.
ZO – Hostivice - se pravidelně měsíčně schází, vždy se zajímavou besedou, či přednáškou.
ZO – Bojov - pravidelné přednášky, besedy, oslava MDŽ a Adventu.
ZO – Kněževes – měsíční setkání členek – besedy, přednášky, prezentace výrobků.

Jihočeský kraj
Členská základna – 2.860 členek ve 101 základních organizacích. Zrušeny byly 4 a 2 vznikly.
Granty: Grant z Nadace Žena na téma Paměť a věk získaly tři ORŽ – Jindřichův Hradec,
Strakonice a České Budějovice. Realizace - besedy se ZO, semináře. Vysoká účast- přes 140,
resp.170, 180 účastnic.
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Činnost
Krajské akce
-

KRŽ – víkendový seminář 23.a24.5. – diseminace projektu EQUAL-MOPPS.
Seznámení s krásami Šumavy.
Lázně Podhájska 4. až 11.10. s výlety do okolí.

Okresní akce
ORŽ Český Krumlov - návštěva divadla v rámci Slovanského jara, příprava vánočních ozdob
ORŽ České Budějovice - víkend pro ženy Novohradské hory 18.-19.4.
ORŽ Jindřichův Hradec – oslava MDŽ, kuželkářský turnaj, velikonoční prodejní výstava,
vánoční výstava, zájezd ke Dni seniorů – Slavonice, Klášter u N.Bystřice.
ORŽ Písek - oslavy MDŽ, prodej kytiček Liga proti rakovině.
ORŽ Prachatice – prodej kytiček Liga proti rakovině.
ORŽ Strakonice - prodej kytiček Liga proti rakovině, zájezd do Karlových Varů.
Akce základních organizací v jednotlivých okresech (výběr)
Okres České Budějovice :
ZO Dasný – společenský večer s módní přehlídkou, ukázkami bojového umění, předvedením
různých druhů tanců; zájezd na Moravu.
Okres Strakonice
ZO Lnáře – výlet do Hoštic (filmová trilogie Slunce, seno…)
Okres Tábor
ZO Radětice – ochotnické divadlo, ZO Tábor-Nové Město - Den matek, ZO Tábor – výrobky
z hlíny.
Okres Jindřichův Hradec
ZO Kostelní Radouň – věkově nejmladší ZO v okrese, pořádání akcí pro děti
ZO Lomnice – oslavy MDŽ, spolupráce s kulturním střediskem – pořádání akcí jako loučení
s prázdninami, soutěže pro děti (lovení kaprů), čarodějnice – taneční zábava, volba MISS
čarodějnice v kategorii dětí a dospělých. Zájezd do termálních lázní v Německu. Účast na
rybářské slavnosti v Třeboni (vodnice z Lomnice), výlov rybníka Rožmberk. Ve spolupráci
s květinářkou – výroba adventních věnců i svícnů – akce i pro veřejnost.
ZO Nová Včelnice
Oslavy a posezení při MDŽ, MDD, Dni matek. Místní babské koulení – soutěžení
v kuželkách. Akce ZADAR – zdarma jsou věci nabízeny a zdarma si je lze odnést (např.
oděvy). Slet čarodějnic, dětský karneval ve spolupráci se školou. Spolupráce se zahrádkáři,
myslivci, přednášky, výstavy, zájezdy. Pečení originálních trojrozměrných perníků různých
barev (zvonky).
ZO Strmilov – jízda aut. ZO Stříšovice – společné akce se Strmilovem – MDŽ, den matek –
oslava s kapelou. MDD – oslava ve školce na zahradě, dětský karneval, Mikulášská (ženy na
akce připraví dobroty).
ZO Velká Lhota – cvičení, procházky po kraji – hledání pokladů (akce pro děti), karneval.
Kostel – koncert skupiny Hradišťan. Pořádání párty – stylové oblečení, Silvestrovská akce –
Javořice.
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Plzeňský kraj
Členská základna – 2.108 členek v 76 základních organizacích.
Granty: Nadace Žena – projekt Paměť a věk; dva víkendové semináře pro ženy – 16. až 17. 5.
2008 Hotel Berounka v Liblíně – téma projektu „ Paměť a věk“ a 12. až 13. 9. 2008 Chata
Hamry na Šumavě – téma projektu „ Paměť a věk“.Celkem účast 66 osob.
Plzeňský kraj společně s krajem Jihomoravským a Ústeckým v roce 2007 a 2008 byl
realizátorem projektu z ESF – OP RLZ s názvem „Neohlížej se a něco dělej“ pro ženy na
MD, nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností v celkové výši 4.700 tis. Kč. V rámci
projektu měly ženy možnost absolvovat PC kurzy pro začátečníky i pokročilé, podnikatelské
kurzy, konzultační semináře s odborníky, skupinové i individuální konzultace
s psycholožkou, sociálně právní a kariérovou poradkyní. Dále byla možnost vyhledávaní
práce na internetu a psaní a tisk dokumentů klientkami přímo v poradenském středisku
v Plzni. Součástí projektu byla také elektronická pracovně právní poradna, zajišťovaná
partnerem projektu ČHV. Po dobu trvání projektu využilo nabízených aktivit poradenského
centra v Plzni přes 400 žen.
Dotace od OÚ a MěÚ dostávají přímo ZO a to zpravidla na konkrétní akci v obci ve výši od
1.000 do 8.000 Kč. V roce 2008 vykázalo dotaci 12 ZO. Diseminační seminář EQUAL MOPPS se uskutečnil ve Školícím zařízení v Liblíně 17. 5. 2008 za účasti 40 žen.
Spolupráce
Kraj spolupracuje s RDC Totem Plzeň, Mateřským klubem, Magistrátem, KÚ, Sociálními
odbory, Úřady práce v kraji, Azylovým domem pro matky s dětmi, LKŽ v Plzni a Berouně,
Asociací nestátních neziskových organizací PK, DD Domino v Plzni, Trnové, ÚSP Zvíkovec,
Suchomasty, Bystřice nad Úhlavou, Zvláštní školou v Žebráku. V roce 2008 byla uzavřena
Partnerská smlouva s Domovem Zvíkovecká kytička pro postižené dívky a ženy. Dlouhodobě
KRŽ spolupracuje také s Plzeňskou unií neslyšících.
Činnost
Krajské akce
Krajská oslava MDŽ v Plzni – 6. 3. 2008 v sále Pekla v Plzni – přes 300 účastnic,
kubánská delegace, vystoupení dětí, taneční vystoupení – zajišťuje LKŽ ve spolupráci s ČSŽ
v Plzni.
PC kurzy, podnikatelské semináře, konzultační večery pro ženy.
Svátky jara, Vánoční výstava - muzeum Zbiroh.

Okresní akce
Okresní oslavy MDŽ se konají pravidelně každoročně v Žebráku, Domažlicích a Klatovech
Akce ZO
Základní organizace připravují řadu zajímavých akcí ke Dnu dětí. Pohádkový les, sportovní a
soutěžní odpoledne, výlety a zájezdy např.:
ZO Bílovice – zájezd na Mostecko, pohádkový les v zámeckém parku.
ZO Tatiná – dětský karneval na ledě, velikonoční dílny.
ZO Chotíkov – velikonoční výstava, kurz výroby figurek.
- Tradicí se staly výstavy a výtvarné dílny ke svátkům jara – velkonocům.
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Vánoční výstavy ručních prací žen a vánoční trhy jsou oblíbené např. ve Zbiroze,
Tatiné, Hromnici, Kyšicích, Chotíkově – jsou to akce pro širokou veřejnost.
ZO Ždírec – setkání seniorů, módní přehlídka, květinový den na zámku Kozel.
ZO pořádají přednášky, besedy, zájezdy do divadel, na výstavy, poznávací zájezdy, akce pro
seniory. V řadě míst organizují bály, karnevaly, posvícenské zábavy, Kateřinské věnečky,
masopustní průvody a to zpravidla ve spolupráci s obcí a dalšími zájmovými organizacemi.

Karlovarský kraj
Členská základna – 295 členek v 18 základních organizacích.
Granty: Spolupráce na projektu v rámci OP RLZ „Pojďte s námi do práce“ – krajská rada
zajišťovala poradenství. Poradenství bylo zahájeno v listopadu 2007a ukončeno v květnu
2008. Celkem se uskutečnilo 37 poradenských sezení a 5 úvodních informačních setkání. Pro
každou klientku byl založen „Klientský list“, kde se průběžně evidovaly náplně jednotlivých
aktivit. Hlavní zájem byl o procvičování počítačových dovedností, dále o Internet (zejména o
způsoby jak hledat zaměstnání) a o teleworking. V rámci poradenství jsme se také zabývaly
otázkami slaďování rodinného a profesního života, inovativními pracovními metodikami a
možnostmi dalšího vzdělávání (e-learning, dálkové studium). Pro klientky byl zpracován
Manuál poradenství.
17.6.2008 se uskutečnila závěrečná konference projektu, kde v partnerské prezentaci byly
uvedeny uskutečněné aktivity, získané poznatky a zkušenosti z poradenství. Přítomným
klientkám bylo předáno Osvědčení o účasti a poradenský manuál
Spolupráce
Na úrovni ZO je spolupráce s jinými subjekty velmi rozmanitá. Venkovské organizace mají
podporu OÚ a s dalšími organizacemi v obcích pořádají různé aktivity. Chebské městské
organizace se zúčastňují většiny akcí, které pořádá MÚ. Konkrétní akce jsou popsány dále
v činnostech ZO.
Činnost
Krajské akce
Hodnocení činnosti KRŽ
Krajská rada je 6 členná + vedoucí krajského střediska.
Krajská rada jednala 4x; 2x se sešla redakční rada a připravila vydání Zpravodaje.

Popis krajských akcí organizovaných v uplynulém roce pro celý kraj nebo několik
okresů
Seminář MOPPS Cílem semináře bylo seznámit členskou základnu s výstupy
iniciativy Equal, zejména s výstupy Modelového programu slaďování profesního a rodinného
života, který byl realizován v kraji Vysočina.
o Obecná informace o projektu byla provedena formou prezentace a referovala vedoucí
krajského střediska. S konkrétní informacemi a poznatky získanými během projektu
seznámila členky PhDr Hajná. Každá účastnice obdržela sborník s obsahem prezentace.
Uvedené podklady budou sloužit k další informovanosti v ZO.
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- Krajská rodinná soutěž Krásy každé generace. Konala se v Sokolově v Hornickém
domě. Účast 5 družstev (2 za okres K. Vary; 2 za okres Sokolov a 1 za okres Cheb. V porotě
místostarosta Sokolova, starosta Fr. Lázní, zastupitelka v KÚ, PhDr Hajná a členka ORŽ
Cheb. Vítězem se stalo družstvo ZO Bražec. Získalo titul Rodina Karlovarského kraje a
postoupilo do celostátního finále. Součástí soutěže byla informační PowerPointová prezentace
o činnosti krajské organizace a jejich organizačních článků
- Prezentace Karlovarského kraje na ÚS Uskutečnila se 4. října v Praze v Kaunicově
paláci a skládala se z následujících částí:
Komentovaná PowerPointová prezentace Karlovarského kraje (historie, památky,
průmysl, činnost ČSŽ) doplněná kulturními vložkami – taneční vystoupení, recitace, houslové
duo, vyprávění. Doba trvání 1,5 hodiny
Výstava ručních prací žen, tiskových materiálů krajského střediska, výrobků firem
(porcelánka Loučky) a propagační materiály firem a obcí; ukázky výrobků z perníku (
dárkové perníčky, perníkové figurky, perníkové chaloupky) a ochutnávka piva ( pivovar
Chýše a Lomnice) a likérů (Becherovka a Františkolázeňský likér); rautový stůl – kulinářské
výrobky žen.
Vydávání krajského Zpravodaje – 3 vydání. Březnový mimořádný Zpravodaj
informoval o důležitých událostech v organizaci po sjezdu a o výsledku únorového
Ústředního shromáždění, které volilo novou ústřední předsedkyni.
Okresní akce
ORŽ Karlovy Vary
Rada má 6 členek a revizorku hospodaření
Četnost jednání ORŽ 4x, okresní shromáždění se konalo v dubnu a bylo zaměřeno na
projednání sjezdových dokumentů. Rada aktivně spolupracovala při zajišťování krajských
akcí – seminář MOPPS, krajské kolo rodinné soutěže (2 soutěžní družstva), prezentace kraje
na ÚS. V rámci okresu pracuje 5 ZO.
ORŽ Cheb
Rada je nyní 11 členná a členkami jsou i předsedkyně ZO mimo ZO Libá. 2 členky ze
zdravotních důvodů v průběhu roku odstoupily ze zdravotních důvodů. Rada aktivně
spolupracovala při zajišťování krajských akcí – seminář MOPPS, krajské kolo rodinné
soutěže (2 soutěžní družstva), prezentace kraje na ÚS. Četnost jednání ORŽ 4x ročně.
ORŽ Sokolov
Rada je 12 členná. Paní Palus je čestnou členkou (většinu roku je mimo republiku).
Četnost jednání a akce :
10 x jednání ORŽ
1x okresní shromáždění v březnu bylo zaměřeno na projednání sjezdových dokumentů.
1 x okresní shromáždění 30. října s programem, přednáškou a tombolou. Náplň
přednášky – Informace o Centru sociálních služeb v Sokolově. Referovala ředitelka Centra pí
Osičková
ORŽ spolupracovala při zajišťování krajských akcí – seminář MOPPS, krajské kolo
rodinné soutěže,prezentace kraje na ÚS (finanční příspěvek i spolupráce).
Prodej květin pro Český den proti rakovině.Vybráno celkem 162 98 Kč
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Akce ZO
ZO řízené ORŽ Sokolov
ZO Lomnice
Schůze ZO celkem 6x
Akce
Maškarní karneval pro děti –spoluúčast, členky jako pořadatelky únor.
Prodej květin pro Český den proti rakovině.
Den dětí
Sběr šatstva a různých doplňků – pro Diakonii v Úpici 2x ročně.
Vánoční posezení – předání malých dárků prosinec.
Aktivní účast na prezentaci kraje
Spolupráce S Obecním úřadem velmi dobrá, dostávají podporu a zdarma mohou využívat
klubovnu na schůzovou činnost. ZO spolupracuje s ostatními organizacemi v obci.
ZO Loket
Členky jsou souběžně členkami Klubu důchodců v Lokti a organizují a účastní se společných
akcí. Klub důchodců dostává podporu od MÚ. Členky spolupracují se sborem pro občanské
záležitosti.
ZO Šabina
Akce
Oslava MDŽ společně s OÚ
Prodej květin pro Český den proti rakovině; finanční pomoc a akce ke Dnu dětí; vítání
občánků společně s OÚ s malým dárkem – prosinec; návštěvy u příležitosti jubileí - občané
od 60. let
Účast na svozu kovového odpadu, který pořádal OÚ; celoroční úklid autobusových
zastávek v obci
Návštěva divadla v Karlových Varech
Spoluúčast na setkání občanů u kapličky v obci - Anenská – pečení zákusků; účast na
akci Ukliďme svět
Spoluúčast a finanční příspěvek na dárky při ukončené školního roku; pomoc v MŠ při
úklidu po výměně oken
Pomoc při Živém Betlému, včetně pečení perníků
Spolupráce S Obecním úřadem velmi dobrá, dostávají odměnu za pomoc při úklidu v obci.
ZO Sokolov 1 členky se scházejí při příležitostech akcí pořádaných ORŽ, zapojují se do akcí
„Slaměnky“a Sokola setkávají se při oslavách jubilejních narozenin svých členek. V květnu
uskutečnily turistický pochod na rozhlednu Bleiberg, spojenou s návštěvou muzea hudebních
nástrojů v Kraslicích.
ZO Sokolov 2 setkávají se u příležitost narozenin jednotlivých členek s předáním dárku.
Setkání využívají také k informování členek o současném dění v ČSŽ a ve městě.
ZO Sokolov 3. Aktivní účast na prezentaci kraje a krajském kole rodinné soutěže.
ZO Sokolov 4. Předsedkyně zastupuje ORŽ v kulturní komisi při radě města Sokolova.
Členky prodávají kytičky pro Český den proti rakovině, účastní se turistických pochodů (na
Bleiberg, do okolí Sokolova). Spolupráce na Dětském dnu, semináři projektu MOPPS,
krajském kole rodinné soutěže a při prezentaci – napečení velkého množství zákusků.
ZO Sokolov 5 Prodej květin pro Český den proti rakovině. Pomoc při pořádání krajského kola
rodinné soutěže. 2 členky se zúčastnily dvoudenní konference projektu MOPPS v Praze.
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ZO řízené ORŽ Karlovy Vary
ZO Chýše
Akce
Tradiční každoroční akce Babí hop (2.2.) - maškarní průvod za doprovodu žlutických
muzikantů – večer k tanci a poslechu. Ženy přispěly finančně i cenami do tomboly.
Karneval pro děti – spoluúčast při organizaci, členky pekly perníčky .
Oslava MDŽ - Návštěva u 23nejstarších žen v obci s přáním a s kytičkou k MDŽ. Večer
v Zámeckém pivovaře k poslech a tanci hrál T. Straka.
Účast na „Vítání jara“ – turistický pochod. Akce OÚ Chýše.
Účast na stavění máje.
Den dětí – tradičně ve spolupráci s ostatními organizacemi. Hlavní organizátorka Jana
Macková.. Zajišťovala dárky,ceny a stanoviště. Účast 76 dětí a 46 dospělých. 26 pořadatelů +
hasiči.Po cestě pohádkovým lesem se opékaly vuřty a hasiči předváděli výstroj.
Slavnostní rozloučení s předškoláky– předání dárků budoucím prvňáčkům.
Pomoc při organizaci oslav 850 let obce Chýše
Aktivní pomoc při krajských akcích – finanční příspěvek od ZO i od obce – celkem
2000 Kč, propagační tiskoviny a tašky, napečení perníků – 100 ks a 3 chaloupky, pivo ze
Zámeckého pivovaru od manželů Lažanských. Starosta zapůjčil auto na převoz materiálu.
Zájezd do Klášterce a Kadaně.
Spolupráce s Městským úřadem. Předsedkyně ZO B. Kotalíková byla za dobrou práci
oceněna „Cenou města“. Celá řada sponzorů přispívá na realizaci akcí.
ZO Drahovice
Schůze ZO - jednání rady dle potřeby, shromáždění ZO 2x.
Burzy odíváni 2x
Aktivní účast na akcích krajské rady – účast na závěrečné konferenci MOPPS v Praze;
účast družstva v krajském kole rodinné soutěže – 3. místo; aktivní pomoc při realizaci
Prezentace v Praze; účast na finále rodinné soutěže; účast na okresním shromáždění
s tématem sjezdové dokumenty.
Návštěvy u členek u příležitosti narozenin.
Účast na zájezdu pořádaném ZO Cheb 1.
ZO Útvina
Masopustní průvod masek Útvinou a přilehlými obcemi - účast 30 masek,akce
pořádaná společně s hasiči,hudbu zajistili místní muzikanti – únor.
Výroční shromáždění spojené s oslavou MDŽ – březen.
Cesta pohádkovým lesem - na 12 stanovištích připraveny pohádkové postavy s úkoly
pro děti. Akci připravily ženy za pomoci hasičů a mládeže. Odměny pro děti byly zakoupeny
z výtěžku Masopustu a sponzorských darů AVE, Jednoty, VZP, Hollandie a hasičů. – květen.
15.11.-Návštěva divadla v Plzni - muzikál Zpívání v dešti –listopad.
Předvánoční posezení – prosinec.
Společně s Obecním úřadem návštěvy starších žen při jejich životních výročích .
Spolupráce s Obecním úřadem – členky pomáhají při organizování obecních akcí, ZO
dostává od obce příspěvek na činnost; ZO dále spolupracuje s místními hasiči.
ZO Děpoltovice
Členky se scházejí 1x měsíčně. ZO má 10 členek – úbytek 9 členek (odchod z důvodů stáří
nebo nemoci). Akcí se zúčastňují další sympatizující ženy. Veškerá organizace je ve
spolupráci s dalšími složkami v obci. Členky ZO zajišťují pohoštění.
Maškarní karneval pro děti; Velikonoční zábava s tombolou; Pálení čarodějnic a stavění
májky; Dětský den ve sportovním duchu spojený s kácením máje.
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Třídenní zájezd po Čechách v červnu.
Loučení s prázdninami – soutěž dětí: odměnou byly sladkosti, školní pomůcky a hračky;
Mikulášská besídka - s bohatým programem - velká účast dětí.
ZO Bražec
Rada se schází dle potřeby. Členky jsou mladé a proto jsou jejich akce orientovány na děti
Akce:
Diskotéky pro děti; maškarní bál pro děti; pálení čarodějnic; Mikulášská besídka pro
děti; Den dětí; Václavská taneční zábava; Silvestrovská diskotéka pro dospělé …
Účast v krajském kole rodinné soutěže – vybojováno 1. místo; účast ve finále rodinné
soutěže v Praze – umístění na 3. místě.
Turnaj ve vybíjené.
Vítání dětí do života.
ZO řízené ORŽ Cheb
ZO Cheb1
Akce
Jarní shromáždění členek.
Oslava MDŽ – v aule vysoké školy. Hudba, program, tombola.
Účast na krajských seminářích.
Členky navštěvují Univerzitu 3. věku.
Turistika: zájezd do Jižních Čech, rekreační plavání.
Kultura: návštěvy divadla v Chebu a koncertů– individuální návštěvy.
Spolupráce s jinými organizacemi: se samosprávou – členky pracují v komisích MÚ;
s Klubem důchodců, Svazem invalidů, KČP, KSČM.
ZO Cheb 11
Schůze ZO výbor každý měsíc. ZO má 9 členek, 3 pracují v ORŽ, 3 v Klubu důchodců, kde
pí Křížová vede kroniku a kroužek ručních prací. Paní Fajtlová vede kroužek paličkování
Akce (výběr)
Účast na besedách a výstavách (Tříkrálové setkání u Špalíčku-beseda se starostou; Idioti
v plavbě kolem světa-zážitky a dokumenty z cesty; Velikonoce v muzeu; Velká válka aneb
konec zlatého věku v Čechách 1914 -1918).
Návštěvy divadla
Účast,spolupráce u oslav MDŽ–ceny do tomboly;účast na oslavách 1. máje, osvobození.
Účast na krajských akcích – krajské kolo rodinné soutěže, konference projektu Pojďte
s námi do práce.
ZO Libá
Akce:
- Dětský maškarní karneval.
- Pochody přírodou s povídáním o historii a zajímavostech obce. 2x v dubnu a říjnu.
- Pálení čarodějnic.
- Den dětí ve spolupráci s hasiči a fotbalisty.
- V červenci akce „Hurá prázdniny“- bublinkové disko pod širým nebem se soutěžemi
- 2. ročník fotbalového klání „O zlatou kopačku“ – fotbalistky, fotbalisti v sukních,
roztleskávačky, občerstvení, hry a soutěže pro děti i dospělé, komentátor
- Mikulášská nadílka spojená se setkáním seniorů.
Členky zapojují do svých akcí i starší mládež. Na akce přispívá finančně OÚ. Spolupráce
s místním Sborem dobrovolných hasičů s fotbalisty
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ZO Plesná
Rada ZO se schází 4 x do roka
Akce:
Masopustní průvod městem v únoru, Členky svazu se účastní v maskách.
Oslavy MDŽ pro členky i další pozvané ženy.
Plesenský jarmark. ZO zajišťuje a prodává občerstvení v kavárně KD, organizuje
posezení při živé hudbě. Tato akce je velmi kladně hodnocena vedením města.
Den dětí – pomáhají KD při organizaci a přispívají finanční částkou.
Návštěva prvňáčků – se sborem pro občanské záležitosti, předání drobných dárečků.
Spoluúčast na zahájení Adventu.
Setkání na konec roku – zhodnocení celoroční činnosti a občerstvení.
ZO Františkovy Lázně
O činnosti ZO nemáme mnoho informací. ZO zajistila taneční vystoupení na Prezentaci kraje
a dort pro raut.

Liberecký kraj
Členská základna – 196 členek v 18 základních organizacích.
Spolupráce: Společné některé akce s Královéhradeckým a Pardubickým krajem
Činnost
Krajské akce: Oslavy MDŽ, KP Rodina
Okresní akce: 30.8. Vítání občánků,
Jablonec - průběžně: výtvarný kroužek Setkání s barvou kurz PC/SPŠS

Ústecký kraj
Členská základna – 1. 700 členek,
Granty: V červnu se konal v Ústí nad Labem diseminační seminář projektu MOPPS za účasti
Dr. Zdeňky Hajné, vedoucí projektu. Zde byla převážná část mladých žen, maminek, které
měly možnost seminář navštívit díky zajištění hlídání v objektu RC Slunečník.
Spolupráce: V roce 2007 bylo žádáno o několik dotací z Magistrátu města Ústí nad Labem a
Ústeckého kraje. Podařilo se získat celkem kolem 90 tis. Kč a tak mohl proběhnout „Letní
ekologický tábor“ pro děti /příspěvek ÚK z fondu hejtmana 53 tis./, dále byly příspěvky na
„Puškinův památník“, „Krásy každé generace“, „Naše tradice“, „Dětský den“, na „Drakiádu“
a „Pohádkový les aneb vítejte z prázdnin“. Pálení čarodějnic“ – ve spolupráci s ÚKOP a
Rodinným centrem Slunečník
Činnost
Krajské akce
Rok začínal tradičně plesem ČSŽ, kde byla vysoká účast, a to převážně mladých. Jako každý
rok se v únoru pořádal „pinčesový“ turnaj, následovala příprava na „Puškinův památník“,
který se uskutečnil v naší režii již po šesté. Výherci postoupili v červnu do kola
republikového. Březen patří ženám, a tak jsme oslavily krajské MDŽ v Duchově pod
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patronací ORŽ Teplice. A protože pořádáme oslavy tohoto svátku vždy v jiném okrese,
v příštím roce se setkáme v Chomutově.
Májová veselice - Ústí nad Labem.
Květnový pobyt v Chorvatsku, kam jezdíme na „otevírání moře“ několik let. Jezdíme na
stejné pobytové místo Lanterna.
Akce - Terezínská tryzna.
Účast v projektu „Neohlížej se a něco dělej“. Akce pro naše členky i pro veřejnost - „Naše
tradice“. Co členky dokázaly vyrobit vlastní nápaditostí s vánočními motivy, jaké vánoční
výrobky vystavovaly, se dalo přirovnat k Vánočním trhům např. v Drážďanech.
Okresní akce
Májové veselice a oslavy
Akce k MDŽ a k MDD.
- ORŽ Litoměřice – víkendy pro ženy, účast na Terezínské tryzně.
- ORŽ Louny – oslavy dne žen a matek, slety čarodějnic, májové oslavy. Dětský maškarní
ples, akce ke dni dětí, sportovní akce,vč. účasti na fotbalové soutěži
Akce ZO
Daří se v kraji získávat nové členky, ale i rozšiřovat organizaci o další ZO a kluby žen.
V nově obnovené organizaci na Litoměřicku, v Radouni získaly členky finance z Nadace Via
na obnovu tradic, a tím i zpestření života všech občanů vesničky. Adventní koncert spojený s
malým prodejním adventním trhem se konal v pivovarských sklepech v Radouni.

Kraj Vysočina
Členská základna – 1.979 členek v 59 základních organizacích.
V 59 základních organizacích sdružuje 1979 registrovaných členek. Téměř stejný počet je i
sympatizujících a lidí, kteří dobrovolnicky pomáhají při nejrůznějších akcích.
Ženy svoji činnost orientují především na děti – ve většině ZO pro děti organizovaly maškarní
karnevaly,oslavy Dne dětí,pořádání dětského odpoledne, dětského dne, akce k ukončení
prázdnin, celou řadu soutěží, Den pro rodinu, drakiády, cesty pohádkovým lesem, pohádková
putování za pokladem,divadelní představení pro děti, lampionové průvody při pálení
čarodějnic, zájezdy do divadel, turistické výlety, Mikulášské nadílky, společné vánoční pečení
a zdobení perníčků.
Další činnost je zaměřena na dospělé, převážně na ženy. Pro ně organizují členky ČSŽ oslavy
MDŽ, oslavy dne matek, různé výstavy, sousedská posezení s hudbou, babské plesy,zábavy,
večery s písničkou, masopust, soutěže,předváděcí akce, módní přehlídky, vánoční a
velikonoční výstavy, cvičení pro ženy, kurzy pletení z pedigu, aranžování květin, malování
vitráží i na hedvábí.
V řadě základních organizací pořádají ženy různé zájezdy pro děti, dospělé i seniory. Jsou to
především zájezdy do ZOO, do divadel, zájezdy spojené s poznáváním krás naší vlasti i
jiných zemí (Slovensko, Polsko).
Aktivity jsou zaměřeny také na péči o tělesné a duševní zdraví, přednášky a besedy
s psychologem, lékaři, rehabilitačními cvičitelkami a celou řadou vzdělávacích seminářů.
Společně s dalšími spolky v obcích se organizačně podílejí na celé řadě akcí pro veřejnost.
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Jedná se o pomoc při poutích, při Svatováclavských hodech,rybářských závodech, Šestidenní
soutěži, zajišťují „Živý betlém“, rozsvícení vánočního stromu, návštěvy osamělých
spoluobčanů s dárkovými balíčky. Ženy se tradičně brigádnicky zapojují i do jarních úklidů
zelených ploch a společných prostor v obcích, řada akcí je věnována seniorům.
Nezapomínají ani na charitativní činnost. Pořádají např. sbírky šatstva,hraček,sportovních či
jiných pomůcek. Členky ČSŽ se zapojují od počátku do akce „ Květinový den „ pro Ligu
proti rakovině, významná charitativní akce je také šití panenek pro UNICEF.
V rámci kraje Vysočina se ženy podílejí na akcích přesahujících rámec okresu. Ve spolupráci
s městem a Městským kulturním střediskem v Náměšti n/Oslavou je to především Oživený
zámek a Folkové prázdniny. Ženy pomáhají nejen se šitím kostýmů a zapojením do
programu, ale i s přípravou občerstvení pro více jak 200 účinkujících. Velký zájem veřejnosti
získala také kniha „Květinovská kuchařka“, kterou vydala ZO Květinov (okres Havl.Brod) a
slavnostního křtu se zúčastnilo vedení kraje Vysočina.
Granty
Projekt EQUAL - MOPPS s velkým úspěchem byl prezentován na mezinárodní konferenci ve
Spišské Nové Vsi (listopad 2008). V hodnocení opakovaně zaznělo, jak významná je to
pomoc a jak potřebné jsou služby, které Informační a poradenské centrum v kraji poskytuje.
Spolupráce
- Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky – poradní orgán Rady kraje
- Vysočina - funkce místopředsedy komise
- Člen Krajského koordinačního uskupení neziskových organizací a vede sekci
- Poradenství
- Je zastoupen v pracovní skupině „Zdravý kraj Vysočina + MA 21“
Město Havlíčkův Brod
Komunitní plán sociálních služeb – doplňující služby pro rodinu
Ke zviditelnění ČSŽ výrazně přispěla realizace projektu EQUAL/MOPPS.Prostřednictvím
realizovaných aktivit byly navázány kontakty s Krajským úřadem, Městem Havl.Brod,
Úřadem práce, Hospodářskou a Agrární komorou, Krajskou knihovnou a knihovnami
v regionu, Mateřskými centy, Oblastní charitou,Centry pro zdravotně postižené a dalšími.Na
žádost Města Havlíčkův Brod jsme ČSŽ v kraji Vysočina, Informační a poradenské centrum a
zkušenosti z realizace
Činnost
Krajské akce
V roce 2008 se KRŽ podílela společně s krajským střediskem na úspěšném dokončení
realizace projektu EQUAL/MOPPS především v oblasti nabídky služeb poskytovaných
Informačním a poradenským centrem ČSŽ a podpoře udržitelnosti aktivit InPc i pro ukončení
projektu.
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Medializace :
Spolupráce s regionálním tiskem je dlouhodobě a tradičně velmi dobrá. Využívá ji také řada
našich základních organizací. Krajské středisko na závěr roku pořádá pravidelně tiskové
konference s novináři. Nově se objevují informace o akcích našich ZO také na webových
stránkách obcí - mezi nejzdařilejší a stále aktuální patří webové stránky ČSŽ v Rozsochatci a
Křižánkách.
Uskutečněné akce :
Krajské kolo soutěže „ Krásy každé generace „- pořádané ve spolupráci se ZO ČSŽ Velké
Meziříčí a Jupiter clubem Velké Meziříčí. Soutěže se zúčastnilo 5 soutěžních družstev okresů
kraje Vysočina. Porotu tvořily významné osobnosti z veřejného života kraje Vysočina.
Závěrečný seminář projektu EQUAL/MOPPS – prezentace výsledků,hledání možností pro
udržitelnost aktivit InPc ( červen 2008). Dvoudenní krajský víkend pro ženy v Přibyslavi (
listopad 2008). Víkend se konal pod názvem „ … je nám společně dobře…“ Zastoupení všech
okresů – účast 73 žen. Výměna zkušeností, svazová činnost,příprava aktivit pro rok 2009.
Okresní akce
ORŽ Havlíčkův Brod:
V průběhu roku se uskutečnilo 6 setkání, 1 společné setkání předsedkyň + hospodářek ZO.
Mimo informační činnost pro ZO připravila ORŽ okresní zpravodaj z činnosti ZO pod
názvem „ Zajímavosti z Havlíčkobrodska“, uskutečnila 2 zájezdy pro ZO ( Flóra Olomouc a
Kunštátský keramický jarmark). Vzhledem k tomu, že se ORŽ schází v prostorách krajského
střediska, kde se realizoval projekt EQUAL/ MOPPS, snažily se členky ORŽ pomáhat také
v této oblasti, především informováním ve svých obcích, ZO o aktivitách InPc a nabízením
služeb InPc.ORŽ dlouhodobě organizuje charitativní sbírku pro Ligu proti rakovině „ Český
den proti rakovině“ a prodává kytičky. ČSŽ v okrese prodal 2700 kytiček s výtěžkem 69.263,Kč. ORŽ rovněž pomáhala při organizačním zajištění krajského víkendu. Z okresu Havlíčkův
Brod se zúčastnila 2 družstva krajského kola soutěže „Krásy každé generace“.
ORŽ Jihlava:
Shází se 4 x ročně. Mimo vlastní svazovou činnost organizovala pro ZO zájezd do divadla a
relaxační pobyty v termálních koupalištích na Slovensku. ORŽ 1 x ročně vydává vlastní
okresní zpravodaj „ Ženy ženám „. 15 žen z okresu Jihlava se zúčastnilo krajského víkendu a
ukázkami svých dovedností přispěly k příjemné atmosféře. ORŽ postavila 1 soutěžní družstvo
do krajského kola „Krásy každé generace“.
ORŽ Pelhřimov:
Okresní rada žen v Pelhřimově se schází pravidelně 4 x ročně. ORŽ se zapojila v průběhu
roku do všech akcí pořádaných KRŽ – soutěžní družstvo pro krajské kolo soutěže Krásy
každé generace bylo z Černovic, krajského víkendu se zúčastnilo 15 žen z celého okresu a
výrazně se podílely na kulturním programu celého večera. V průběhu roku zahájila svoji
činnost nová základní organizace - Dolní Cerkev.
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ORŽ Třebíč:
Vzhledem k tomu, že sídlo ORŽ je v Náměšťi nad Oslavou,kde pracují 2 početně velmi silné
organizace, odvíjí se tam také většina akcí pro veřejnost,které připravuje ORŽ - například při
organizování společných receptářů. Významná je spolupráce s Městským kulturním
střediskem při organizování „Oživlého zámku“, Folkových prázdnin a dalších. Zástupkyně
z okresu se aktivně zapojují také do všech akcí pořádaných KRŽ. Vystoupení „Mažoretek“ ze
Studence a hra na harmoniku velmi obohatilo kulturní program krajského víkendu.
ORŽ Žďár nad Sázavou :
Organizuje pro ZO jako poděkování za jejich dobrovolnickou činnost „Víkendy pro ženy“.
Víkendy jsou kvalitně připraveny a přispívají k vytváření přátelské atmosféry a důvěry v celé
okresní organizaci. Do aktivit se zapojují mladé ženy, což značně obohacuje zaměření a
činnost organizace. Do charitativní sbírky „ Český den proti rakovině „ se dlouhodobě
zapojuje ZO Velké Meziříčí, která patří mezi nejaktivnější organizace v okrese. ORŽ Žďár
n/S. a ZO ČSŽ Velké Meziříčí se významně podílely na pomoci při organizačním zajištění
krajského kola soutěže Krásy každé generace“,které se konalo ve spolupráci s Jupiter clubem
ve Velkém Meziříčí.
Akce ZO
ZO Česká Bělá – Akce pro děti.
ZO Světlá nad Sázavou:
- Lékařská přednáška o gemmoterapii.
- Zájezd do Polska, do Národního divadla, lázní Velký Meder.
- Svatojánské noci ve skanzenu, módní přehlídka.
ZO Ždírec nad Doubravou
- Posezení s písničkou,setkání seniorů,dětský den, lékařské přednášky.
- Zájezdy - divadlo Přibyslav, Jihlava, Praha, Průhonice, Koněpruské jeskyně.
ZO Lípa
- Školní ples, masopust, dětský karneval, večerní Josefovská zábava.
- Turistický výlet,zájezd do Českého Krumlova, do Dětenic za historií, prázdninové
Putování s rodinou – Pohádkový les, úklid příkopů okolo obce, Mikuláš, Vánoce akce pro děti.
ZO Bohumilice - Maškarní ples, dětský den, Mikuláš pro děti.
ZO Jiříkov – Pálení čarodějnic, procházky spojené s ornitologií, sportovní turnaje.
ZO Štoky – Kurzy rukodělných dovedností, dětská diskotéka,práce s dětmi (MŠ, drakiáda…);
Hudební slavnosti při pouti.
ZO Úsobí – Turnaj ve společenských hrách, dětský karneval, MDŽ, pálení čarodějnic, Den
matek, Úsobská muzikantská pouť, mykologická přednáška, drakiády, lampionový průvod,
aranžování květin, Advent, výstavy ručních prací.
ZO Kloudovy - Dětský karneval, pálení čarodějnic, Den matek, posezení s hudbou, stezka
odvahy.
ZO Rozsochatec – Vítání občánků, zájezdy do divadla, prodejní výstava keramiky, MDŽ,
zájezd do Polska, Vánoční výstava a koncert.
ZO Horní Krupá – Babský bál, dětský karneval, dětský den, poznávací výlety, návštěva
vinného sklípku, drátkování, akce pro děti.
ZO Dolní Město – MDŽ, dětský karneval, výšlap s dětmi do přírody, předvánoční akce.
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Královéhradecký kraj
Členská základna – 1.179 členek v 38 základních organizacích. Zaznamenám přírůstek 2
klubů žen v okrese Rychnov nad Kněžnou. Hradec Králové: 10 ZO a klubů,331 členek;
Náchod: 9 ZO a klubů, 269 členek; Rychnov n. K. 6 ZO a klubů, 157 členek; Trutnov 13 ZO
a klubů, 422 členek.
Granty – Grant z Nadace Žena na téma Paměť a věk získala ORŽ Hradec Králové a Náchod.
Realizace – u obou ORŽ jednodenní seminář.
Spolupráce: Mezinárodní spolupráce s Německem a Polskem – Broumov; Slovenskem –
Hradec Králové; Polskem – Solnice,
Činnost
Krajské akce
- Víkendová setkání žen z celého kraje.
- Akce pořádané krajem a financované částečně z NŽ + spoluúčast účastnic.
- Víkendy - Velká Úpa, Třebihošt, Lochenice – financováno účastnicemi.
- Zapojení žen při krajských a senátorských volbách.
27.9. Hradecko: seminář pod názvem „Paměť a věk“ věnovaný ženám všech kategorií.
18.11.Náchodsko: na téma „Paměť a věk“ byla pořádána i tato akce v Hronově.Učastnice si
odnesly mnoho zajímavých a poučných informací.V úvodu PhDr. Radová hovořila o
životosprávě starších lidí, zdravotních rizicích a stresu. Ženy shlédly film o zdravém
stravování a vyzkoušely si několik cviků k tématu. Program byl doplněn o povídání
odborného poradce filmu „Obsluhoval jsem anglického krále“ p.Šmída o stolování, shlédly
jsme také ukázky „podzimní aranžmá a rukodělným činnostem. Oba semináře byly z projektu
Nadace Žena.
Tradiční setkání žen v červnu ve Velké Úpě na téma „Zdravý životní styl „byl věnován
turistice,soutěžím,cvičením,výměnou zkušeností, zábavou i poučení. Doplněn byl o kurz
zručnosti v navlékání korálků a tvorbou obrázků ubrouskovou technikou. Soutěž o netradiční
pokrývku hlavy se pro úspěch bude pořádat i v roce 2009.Účast na „Divadelních slavnostech“
na chatě Borůvce. Víkend je věnován pro ženy obou oblastí.
Rodinná soutěž „Krásy každé generace“ se uskutečnila 8.11. Lochenicích. Soutěžící rodiny
předvedly své dovednosti a znalosti.
Okresní akce
ORŽ Rychnov n. Kněžnou v okrese pořádá čtvrtletně setkání zástupkyň ZO a klubů.Účastnice
si zde připravují malé výstavky zručnosti doplněné vždy o ochutnávku upečených dobrůtek
s výměnou receptů. V srpnu proběhl slavnostní křest „česko-polské kuchařky“ kterou
realizovala ZO Solnice a ženy z Jaszkowej Górnej.
Hořice – zájezd do Polska.
Trutnov – relaxační víkend na horách na téma Zdravý životní styl
Na akcích si ženy předávají zkušeností z činnosti,a vždy si jedna z organizací připraví něco
zajímavého ze svého okolí.Ke konci roku se rozrostly o 2 nové organizace.
ORŽ Náchod – seminář na téma autopatie, z oblasti natáčení filmů, aranžování rostlin
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Akce ZO
ZO Trutnov:
Jarní setkání v Třebihošti se pořádá od r 2004 pro ženy z oblasti.Program je vždy doplněn
lékařskou besedou,cvičením,výstavou ručních prací,módní přehlídkou,ochutnávkou zdravé
výživy a pod.Rozšířen o informace z ústředí,kraje a okresů a hlavně o výměnu zkušeností.
Minikurzy na PC, bezplatná právní poradna, ruční tvoření a besedy s danou tématikou
doplňují činnost žen věnovanou dětem a dospělým.
Příklady:
ZO Třebihošť – na den dětí pršely z nebe bonbony a děti si trhaly z perníkové chaloupky
perníčky za přispění Baby Jagy. Každoroční výstavy s jarní a vánoční tématikou patří již
k tradiční činnosti v ZO Hořicích v Úpici, Třebihošti, Bílé Třemešné a dalších
ZO.Nezapomínáme také na přestárlé spoluobčany. Pleteme a háčkujeme bačkůrky pro vítání
občánků,svetýrky pro Klokánek. Spolupráce se neziskovými organizacemi v okrese: Most
k Životu, DDM, Hasiči, AJAK, KOM, Stacionářem a Diakonií Broumov.
ZO Hradec Králové:
Oslavy MDŽ, každoročně Květinkový den,Tradiční setkání v Lochenicích pro ženy z oblasti,.
ZO a kluby žen v okrese pořádají mnoho akcí pro veřejnost bály, výstavy, kurzy tvořivosti.
turistické výlety,besedy s aktuálními tématy:ochrana spotřebitele,sociální dávky apod. Spolek
Roudnice pořádá Tříkrálovou sbírku, plesy, dětské karnevaly, pohádkové pochody
s putováním za zajíčkem a Dětskou olympiádu za účasti 80 dětí s maskotem FIONY a
SCHREKA. Pro dospělé pořádaly Martinskou pyžamovou zábavu a tvořivé kurzy z pedika a
aranžmá. Konec roku jsme zakončily již tradičním rozsvícením stromu a jarmarkem.
ZO Náchod, ZO Broumov: pět členek obdrželo „Plaketu města Broumova“k novému roku
2008. Pokračuje vzájemná spolupráce se ženami z Nowé Rudě z Polska s účastí na akcích.
Pořádají plesy,výstavy,besedy s cestovní tématikou,Každoročně se zapojují do Květinového
dne. Podporují divadelní představení v městě.Módní přehlídka SOU SOŠ krejčovské Červený
Kostelec doplnila akci s polskými ženami.Celoročně probíhá cvičení v MŠ,spolupráce se
Zahradou /klášterní/při pořádání koncertů apod. Zapojily se také do pletení obvazů pro
malomocné.Broumovský zpravodaj informuje pravidelně o akcích a činnosti ZO.
Náchodská základní organizace dostala k pronájmu na svoji činnosti kulturní místnost ve
Staré radnici. Ženy si zde připravily vývěsní tabuli s prezentací svoji činnosti. V dalších
obcích, kde pracují ZO a kluby žen, se akce zaměřují hlavně na děti a starší lidi.
ZO Bohuslavice a ZO Zaloňov – tradiční dětské karnevaly,pohádkový les,plesy a výlety na
kolách, zájezdy a akce pro seniory.
ZO Hynčice – otevírání a zavírání studánky, vítání občánků,pořádání zlaté svatby a mnoho
dalších akcí se zapojením mladých žen.

Pardubický kraj
Členská základna – 361 členek v 16 základních organizacích; Pardubice: 2 základní
organizace 20 členek; Chrudim: 14 základních organizací, 341 členek.

Strana 22 (celkem 36)

Činnost
Krajské akce
Oslava MDŽ spojená s turnajem v kuželkách. Pravidelná víkendová setkání na Konopáči
vždy se zajímavým programem – samofinancování. Vánoční posezení při kávě a vyprávěním.
Při všech akcích jsou zařazeny zajímavé besedy.zástupkyně informují o své činnosti a
předávají zkušenosti. Víkendy - tradiční setkání v říjnu na Konopáči byl zaměřen na téma
„Význam ženy v životě“s přednáškou Jana Uchytila. Program byl doplněn besedou o
významu medu a jeho využití včetně ochutnávky. S Martinou a Valerií ji ženy vytvořily
obrázky a navlékaly korálky. Soutěž klobouků měla i své vítěze. Vše bylo doplněno scénkami
a humorem.
Akce ZO
Výstavy velikonoční a vánoční, oslavy MDŽ a Den matek. Dětské dny, karnevaly, pohádkové
lesy,zájezdy za kulturou, pálení čarodějnic, adventní výstavy.
ZO Heřmanův Městec – „Odpoledne pro děti“ s účastí 190 dětí s finanční podporou MěÚ a
sponzorů, rodinný zájezd do Muzea hraček,zástěrková zábava, vítání vánoční svátků čertem a
Mikulášem a mnoho dalších akcí.
ZO Budislav - Pravidelně vítá svátky jara vhozem smrtky do řeky,akce s dětskou tématikou,
výstavy, plesy a bály, výstava.
ZO Chrudim – Výlet do Opočna s návštěvou mlékárny BIOMILIK,zájezdy na divadelní
představení a akce věnované dětem.
Základní organizace se zapojují také do akcí pořádaných okresem i krajem. Akce doplňují
výstavkami výrobků žen. Prezentují svoje okolí v místě působení jak slovem tak i fotografií.
Pouze vypsán zlomek činnosti. Velkou část věnují ochranně životního prostředí,vysazují
stromky a květiny v okolí bydliště. Starají se také o kulturní památky a pomníky.

Jihomoravský kraj
Členská základna – 1.036 členek v 35 základních organizacích. Počet okresů: 7. Počet ORŽ: 5
– v okrese Vyškov pracují jen 2 ZO a v okrese Hodonín není v současné době ZO.
Granty: Na středisku žen v Brně bylo zřízeno Informační a poradenské centrum, které v rámci
projektu „Neohlížej se a něco dělej!“, pomáhalo ženám při slaďování profesního a rodinného
života pořádáním počítačových kurzů, poskytováním poradenství v oblasti kariéry, ale i
v otázkách sociálně právních. Ženy využívaly i bezplatného připojení na internet a měly
možnost zúčastnit se podnikatelských a konzultačních seminářů. Některé služby centra jako
přístup na internet a poradenství mohou ženy využívat i po skončení projektu.
Spolupráce: KR byla pozvána do obce Suchohrdly na natáčení televizního příspěvku o
projektech realizovaných v obci Suchohrdly. Reportáž byla vysílána v regionálním
zpravodajství ČT. S obcemi Přísnotice a Suchohrdly u Znojma se připravovalo pokračování
projektu Genderglokal. Pokračuje spolupráce s Banno, jehož je brněnská organizace členkou,
a s Platformou pro společné vystupování vůči Úřadu JmK. Koordinátorkou aktivit ČSŽ,
Banna a Platformy je předsedkyně KRŽ B.Milinková, která zajišťuje vzájemný tok informací.
KRŽ byla partnerem projektu „Pečovatelství v oblasti sociální péče“, jehož řešitelem je
TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti). V rámci tohoto projektu se ČSŽ
podílel na zabezpečení semináře na téma „Osobnostní vzhled“, který se uskutečnil v budově
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SOŠ Morava. Spolupráce formou výměny zkušeností, vzájemným navštěvováním akcí apod.
s dalšími NNO, jako je Nesehnutí, Charita, SOS – tato organizace nás oslovila s nabídkou
účasti v projektu zaměřeném na ochranu spotřebitelů – projekt se nerealizoval. Média a tisk
jsme oslovily v souvislosti s projektem Neohlížej se a něco dělej – po tiskové konferenci se
vysílaly se rozhlasové šoty. S tiskem, médii – velmi dobré vztahy (redaktorka A.Černá- akt.
členka ČSŽ), články o projektech i další činnosti ČSŽ.
Činnost
Krajské akce
Krajská organizace se v roce 2008 podílela na řešení projektu „Neohlížej se a něco dělej!“
spolu s krajem Plzeňským a Ústeckým a na diseminaci výstupů projektu MOPPS, včetně
organizace semináře (červen 2008). KRŽ byla partnerem v projektu Pečovatelství v oblasti
sociální péče, jehož realizátorem byla společnost TRIALOG (Brněnský institut rozvoje
občanské společnosti). Přihlásila se k partnerství v projektu podaném sdružením na obranu
spotřebitelů a v rakouském projektu – pokračování Genderglokal – tyto projekty nebyly
schváleny. Příslib partnerství podepsala s organizací CC Systems a.s. v podávaných
projektech Dneska studentem, zítra rodičem a Budujte své sny. V prosinci 2008 podala
krajská organizace žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu „Udělejme něco pro sebe
a své srdce!“ k Nadaci žena.
Krajská organizace pokračovala v aktivitách v rámci projektu „Neohlížej se a něco dělej!“ realizovala počítačové kurzy, podnikatelský a konzultační semináře, provozovala Poradenské
a informační centrum (InPc) na krajském středisku – po dobu projektu byl 2x týdně
k dispozici psycholog a další lektoři, bylo k dispozici i bezplatné připojení na internet. Účast
v projektu byla nabídnuta všem ženám v kraji prostřednictvím inzerce i krajského zpravodaje,
k šíření informací bylo využito i členské základny. Projekt skončil k 30.6.2008. Služby
poradenského centra mohou ženy nadále využívat v čase dle domluvy.Jihomoravská
organizace se podílela na šíření informací o projektu MOPPS a jeho výstupech v rámci
členské základny, 14.6.2008.byl v rámci celodenní akce pro ženy „Dnes se věnuj
sobě“uskutečněn diseminační seminář.
15. listopadu 2008 krajské středisko ve spolupráci s okresní organizací Brno – město a Brno
– venkov realizovaly Den pro nás na téma Jak zaměstnat šikovné ručičky, spojené s nabídkou
drobné keramiky, kosmetiky, pletených doplňků a přednáškou numeroložky. Spolu s
rakouskými partnerkami jsme podávaly projektovou žádost na pokračování úspěšného
projektu Genderglokal. Tento zrcadlový projekt však nebyl přijat
Okresní akce
ORŽ Brno – venkov:
ORŽ se v roce 2008 setkala celkem: 2x
Okresní organizace ve spolupráci s žáky SOŠ Morava se pravidelně zapojují do sbírky Ligy
proti rakovině, letos vybrali 34.278,-Kč.
ORŽ Brno – město:
Členky byly aktivními účastnicemi akcí pořádaných společně s ORŽ Brno – venkov a KRŽ,
zúčastňovaly se projektových seminářů a akcí pořádaných pro neziskové organizace v Brně.
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ORŽ Blansko:
Nadále je nejaktivnější organizací ČSŽ JmK s vlastní iniciativou, která má největší počet
aktivních ZO.
ORŽ se sešla 2x; celodenní akce „Den pro nás“ se konala 8.11.2008 v hale Celestika v
Ráječku a byla věnovaná zdravému životnímu stylu a rukodělným dovednostem.Ženy
blanenského okresu patří k příjemkyním projektu „Neohlížej se a něco dělej!“, ve spolupráci
ORŽ a ZO Lipovec se uskutečnila jedna z aktivit projektu - podnikatelský seminář. Členky
okresní organizace byly účastnicemi diseminačního semináře v rámci projektu MOPPS
v červnu .
ORŽ Břeclav:
Přes menší počet základních organizací se jedná o velmi aktivní ORŽ., s bohatou činností ZO,
které mnohdy získávají finanční příspěvky na činnost i od svých zastupitelstev. V roce 2008
se ORŽ sešla celkem 4x, z toho 1x jako výjezdní zasedání v Bulharech, rozšířené o
zástupkyně ZO okresu - účast předsedkyně KRŽ. Na listopadovém jednání ORŽ ve Velkých
Pavlovicích (účast KP) se krátce zúčastnili i představitelé obce – starosta a místostarosta, kteří
vyzvedli přínos činnosti členek ČSŽ pro město.
ORŽ Znojmo:
Jde o malou okresní organizaci s bohatou činností ZO. ORŽ je odkázána na jednání v
pronajímaných prostorech a ovlivněna špatnou dopravní dostupností, v roce 2008 se sešla jen
1x – výjezdní zasedání v ZO Prosiměřice. Výrazný vliv na zviditelnění ČSŽ mají ženy v ZO
Suchohrdly, které úzce spolupracují se starostkou a podílejí se na přípravě projektových
aktivit v rámci přeshraniční spolupráce.
Aktivity vzdělávací, osvětové apod.
ZO Brno – město - přednášky lékaře, výroba těstovinových andílků, první pomoc
ZO Spešov – zájezd do termálních lázní, zájezd do Podyjí
ZO Lipovec – spolupráce při realizaci podnikatelského semináře v rámci projektu „Neohlížej
se a něco dělej“
ZO Bulhary – besedy u cimbálu, výstava ručních prací žen, starožitností a užitných věcí
ZO Cvrčovice – zdobení perníčků, pěvecký sbor
ZO V. Pavlovice – kurzy ručních prací – výroba panenek z šustí, malování na hedvábí, výroba
svíček, z včelího vosku, skládání girland
Dále jednotlivé základní organizace pořádají velké množství sportovních akcí, aktivit pro děti
a mládež (tradiční i méně tradiční), výlety, zájezdy a nejrůznější kulturní akce, z nichž mnohé
jsou zaměřené na podporu a udržování místních tradic. Výjimečné nejsou ani aktivity pro
seniory a zdravotně postižené nebo aktivity zaměřené na životní prostředí.
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Zlínský kraj
Členská základna – 1.447 členek ve 48 základních organizacích.
Granty - Grant z Nadace Žena na téma Paměť a věk získala KRŽ Zlínský kraj, realizace –
dvoudenní seminář. Profesionální části projektu byly doplněny i relaxačními aktivitami tj.
masáže, plavání kosmetika, tak aby účastnice jely domů odpočaté, ale také s nabytími
zkušenostmi a poznatky, které mohou předávat dále.
V dubnu se uskutečnil, krajský seminář Vstupy ze závěrečné konference projektu Equal –
MOPPS, kterého se účastnilo 25 žen z celého kraje. Administrátorka projektu Equal M.
Juráková seznámila účastníky s projektem a jeho výstupy, byla předány i podpůrné tiskoviny
a CD. V naší diseminaci jsme použili jeden z výstupů a to „Mgr. Majdyšová Miriam, zástupce
ředitele Úřadu práce Zlín, PhDr. Schincke Jiří, zástupce OS Hvězda což je sociální zařízení
pro dospělé závislé osoby a PhDr. Vacek Martin, který zastupoval OS. INTROPE, které
vypomáhá lidem v psychické nouzi. O těchto aktivitách byli informováni i účastníci
mezinárodního projektu „Kulturní management“.
Spolupráce:
K velmi zdařilým akcím KRŽ patřil projekt s mezinárodní účastí Itálie, Rakousko, Česká
republika „Kulturní management“, na téma: Kulturně, volno zájmová činnost pro dospělé, kde
ČSŽ byl partner projektu firmě Euroface - Consulting s.r.o. Naše členky se učily od
zahraničních partnerů a naopak oni se učili od nás. V únoru projekt pokračoval setkáním ve
Vídni, kde lektorka s českou skupinou předvedla drobné výrobky ze slámy, Rakousko vařilo a
ukázalo, jak používat odpad např. plastové tašky, s jejichž proužků se pletly různé výrobky.
Itálie předvedla své sýry a různé druhy medu. Bylo to velmi příjemné setkání, kde ani bariera
řeči nevadila. Projekt byl ukončen v ČR 11.6.2008, hostitelem byla ZO ČSŽ Štípa, kde se
učily kraslice zdobené slámou, pod vedením lektorky. V dubnu jako každoročně se
uskutečňuje soutěž dovedností a vystoupení Mateřských škol „Zlínský škrpálek“ ze Zlínského
okresu, letos i s mezinárodní účastí.
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, Euroface Consulting s.r.o.
Některé ORŽ a ZO mají velmi dobré vztahy s mětskými a oecními úřady, které jim na činnost
a jejich akce přispívají i finančně, zdá se, že tato spolupráce je na stále vyšší úrovni. Na
příklad ORŽ v Kroměříži dostala i letos, tak jako každoročně finanční příspěvek od
Městského úřadu na konání dvoudenního projektu z Nadace Žena „Paměť a věk“, těchto
dotací od Městských a Obecních úřadů využívají ke své činnosti i další základní organizace,
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Jablůnka, Slavičín, Rudice, Tupesy,
Pozlovice, Popovice a další. 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 -tvoří
kulturu obce.
Spolupráce s médii je na dobré úrovni, práce ČSŽ je zviditelňována ne jen v obecních
zpravodajích ( Naše obec – Poteč, Slavičínské listy- Slavičín aj), ale i v okresních a krajských
listech. V Českém rozhlase Brno pak hovořila o činnosti Krajské organizace ČSŽ pracovnice
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krajského střediska Hana Königová, následně zde byly pozvány zástupkyně Klubu žen
z Popovic.
Zlínský kraj sousedí státní hranicí jen se Slovenskem, také mezinárodní spolupráce je
navázaná v této poloze. V okrese Vsetín ZO Zubří a obec Palárikovo, je to i na obecní úrovni.
Základní organizace Slavičín si předává poznatky a zkušenosti se ženami z Uhrovců okres
Topolčany. Základní organizace Pozlovice má družbu v Rajeckých Teplicích.
Činnost
Krajské akce
Krajská rada žen se schází dvakrát, i vícekrát do roka, dle potřeby. KRŽ uspořádala dne 20.
září akci „ Odpoledne pro ženu a její rodinu „, ve vesnici Popovice okr. Uherské Hradiště, kde
je šikovná organizace. i báječná starostka, členka ČSŽ, která ne jen že umožnila bezplatně
tuto akci uskutečnit, ale ještě připravila vystoupení s dětmi z kroužku Popovjánek, který vede.
(Již dvakrát vystupoval v Kaunickém paláci v Praze). Dále se zde představila soutěžní rodina
Súsových ze Zlobic za náš kraj, která jela na finále do Prahy. Hlavním programem byla
pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“, kterou nastudovaly členky základní
organizace Rudice. Mezi hosty, kteří nejen potleskem, ale i slovem ocenili práci žen naší
organizace, byli senátorka Alena Gajdůšková, ředitel krajského úřadu pan Minařík a
kandidátka do senátu paní Hana Doupovcová.
V celostátním kole soutěže „ Krásy každé generace“, se soutěžní družstvo za Zlínský kraj
umístilo na pěkném druhém místě. Sponzorsky KRŽ i ORŽ podpořily soutěž věcnými
cenami. Akce KRŽ „Odpoledne pro ženu a její rodinu“v Popovicích
Okresní akce
V průběhu roku jsou z akcí základních organizací i rad zasílány články do krajského
zpravodaje „Vesna“ a ŽTT.
ORŽ Zlín – spolupráce s MŠ Slovenská „ Zlínský škrpálek“ soutěž dovedností dětí z MŠ
okresu Zlín v Městském divadle. ORŽ Vsetín –projekt z Nadace Žena „Obezita“. ORŽ Vsetín
„Poznej své město, obec“. Den proti rakovině, všechny ORŽ.
Akce ZO
ZO Slavičín, Rudice, Nevšová aj. - Fašanky.
ZO Valašské Příkazy, Pozlovice – čarodějnice, společná akce ZO Poličná a Jablůnka Škvařenice, (v lese na ohništi); ZO Pozlovice dále družební zájezd do Rajeckých Teplic a
třídenní zájezd do Vysokých Tater.
ZO Rožnov pod Radhoštěm - zájezdy do Vídně, putování za tvarůžkovou vůní a předvánoční
posezení.
ZO Štípa zájezd do Polska, slavnostní schůze, ve spolupráci s MŠ vítání adventu
s nazdobením vánočního stromku a koledami, zájezd do vánoční Vídně.
Dětský den byl pořádán skoro v každé základní organizaci.
ZO Poličná - zájezd Babiččino údolí, seminář“Paměť a věk „, vánoční výzdoba a suchá vazba
ZO Tupesy - módní přehlídka.
ZO Jablůnka -děti konec školního roku, Trhání lípového květu, Pekařská sobota o nejlepší
koláč.
ZO Zubří - družební akce s Palárikovem.
ZO Rožnov – soutěž kvetoucí město, zástupkyně ČSŽ jsou v hodnotící porotě města.
ZO Valašské Meziříčí – seriál na pokračování.
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ZO Střítež pro děti z celé obce připravila „Drakiádu“ s oceněním pro účastníky, přednáška Jak
zvýšit imunitu – prevence nachlazení, vánoční prodejní výstavka ručních prací žen.
ZO Popovice – módní přehlídka, dělají s dětmi i Ježíškovu dílnu tj. pečení perníčků, výrobu
dárků, rozsvícení vánočního stromu.
ZO Bylnice - rozsvícení vánočního stromu.
ZO Rudice - pečení perníčků, výroba dárků, předvánoční akce.
ZO Poteč – živý Betlém, Valašská kyselice všem kdo přijdou pozdravit Ježíška.

Moravskoslezský kraj
Činnost
Krajské akce
Ve dnech 7.-11. dubna 2008 se členky ČSŽ Moravskoslezského kraje podívaly do Bruselu.
Na pozvání euro-poslankyně RSDr.Ing. Vlasařové Věry jsme měly možnost navštívit
Evropský parlament. V parlamentu nás navštívil i euro-poslanec MUDr. Maštálka Jiří.
Pro vzpomínku obdržely účastnice zájezdu CD s fotkami. Paní Vychytilová a paní Gajová se
12. května 2008 zúčastnily setkání s euro-poslankyni RSDr. Ing. Vlasařovou Věrou v salonku
restaurace Radhošť ve Frýdku-Místku. Při příležitosti setkání bylo předáno poděkování a
kytice za pozvání do Bruselu.
Kulatý stůl v Ostravě 16.dubna 2008, pořádaný v rámci projektu Prolomit Vlny:
„Zrovnoprávnění žen a mužů na trhu práce“. Víkend pro ženy ve dnech 9.-10. května 2008,
který proběhl v rámci diseminačního semináře se setkal s kladným ohlasem. Na téma
Rovných příležitosti - Podpora slaďování profesního a rodinného života jme diskutovaly
s PhDr. Hajnou Zdenkou. 14. května 2008 se jako každoročně naše členky zúčastnily Českého
dne proti rakovině. Závěrečná konference,, Rozvoj sítě poradenských a informačních center
Moravskoslezského kraje “, která se konala na Čeladné dne 11.června 2008 se zúčastnila paní
Gajová a paní Pawlicová. Konference byla velice zajímavá z pohledu ochrany životního
prostředí. Byl navázaný kontakt s Ing. Mariánkovou Ivanou z EKO - info centrum Ostrava.
6.října 2008 se uskutečnila schůzka v Ostravě o partnerství na projektu. Byl podán projekt
zaměřený na ohroženou kategorii na trhu práce-rodiče s malými dětmi po rodičovské
dovolené a ženy po 50 letech, pod názvem, „Najdi si svou cestu“. Přidáno téma z ekologie.
Koncipován je do okresů, kde mají sídla ORŽ. Výsledek bude znám v únoru 2009.
Ve dnech 17.června a 22.června 2008 se paní Gajová zúčastnila semináře ,,Jak na neziskovku
na Severní Moravě“ v Ostravě.
Vánoční výstava ORŽ Ostrava ve dnech 4.-5.prosince 2008 pod záštitou KRŽ se konala
v Domě volného času Korunka, OV-Mariánské Hory. Vystavovaly členky ZO Ostrava, ORŽ
Havířov a ORŽ Frýdek-Místek.
Okresní akce
ORŽ Nový Jičín pořádal ve dnech 14.-16.března 2008 Moravskoslezské Velikonoce
v prostorách Klubu důchodců v Novém Jičíně. Další výstavky v Nové Běle a Petřkovicích.
ORŽ Nový Jičín pořádal ve dnech 7.-8.listopadu 2008 Víkend pro ženy na hotelu Beskyd
v Trojanovicích. Na víkend přijala pozvání i předsedkyně ČSŽ Mgr. Chržová Jana a členky
z Havířova a Frýdku-Místku. Víkend měl velice zajímavý a bohatý program.
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Olomoucký kraj
Členská základna – 1.334 členek v 51 základních organizacích.
Granty: Grant z Nadace Žena na téma Stop obezitě získala KRŽ Olomoucký kraj a ORŽ
Jeseník. Realizace – u obou dvoudenní seminář. Závěrečný diseminační seminář ke slaďování
rodinného a profesního života v Přerově.
Spolupráce: S polskými ženami z Glucholaz – soutěžení v kuchařském umění žen ze Zlatých
hor, Písečné a Mikulovic. Ženy z Mikulovic získaly zlato.
Činnost
Krajské akce
Prodej kytiček u příležitosti Květinového dne – největší zásluha okres Jeseník, Olomouc,
Litovel, při účasti všech okresů Olomouckého kraje.
Okresní akce
Přednášky z oblasti zdravotnictví, jak získat zaměstnání,, ochrana spotřebitele. Účast ve
volebních komisích při krajských a senátních volbách. Olomouc – již 14.ročník přednášek „
Dříve, než bude pozdě“ o prevenci k rakovinnému onemocnění prsou ( dívky od 12 let –
babičky).
Akce ZO
Téměř ve všech ZO se pořádají oslavy MDŽ, MDD, Dne matek, na mnohých pak merendy,
plesy, karnevaly. Mezi kulturní akce patří společné návštěvy divadelních představení,
návštěvy výstav aj.(Flora Olomouc, Dny evropského dědictví, Šumperské hudební slavnosti,
Vánoční koncrty – Olomouc, Prostějov, Litovel, vánoční výstavy v Litovli, Zábřehu na
Moravě, Samotiškách…).
Výšlap nebo výjezd za památkami vlasti – muzeum a zámek Přerov, zámek, zahrady a
mincovna Kroměříž.
Umělecký přednes – 14.ročník soutěže žáků základních a středních škol od 6 do 19 let. ZO
v Rouském – nová a mladá organizace se skvělými akcemi.

Kraj Praha
Členská základna – 427 členek ve 24 základních organizacích.
KRŽ se scházela každý měsíc – kromě prázdnin. Konaly se již tradiční Svátky jara v dubnu a
Advent v prosinci. Na obě akce byl zajištěn program, občerstvení, tombola a drobný prodej
výrobků žen. Uspořádala tři setkání v krajském středisku – beseda o zdravém životním stylu
s přednáškou ing. Svátové, beseda na téma bezpečí seniorů za účasti přednášejících Policie
ČR a dále přednášku Dr. Haubeltové o Emě Destinové. Návštěva druhého ročníku
veletrhu For senior.
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Informace o nejzajímavějších akcích na obvodech Prahy :
ZO Praha 4 – Libuš – Schází se každé úterý v Klubu seniorů, každoročně pořádají oslavu
MDŽ s bohatým programem a pohoštěním, pořádají rovněž zajímavé zájezdy.
ZO Spořilov – schází se každých l4 dní, pořádají jarní a vánoční posezení se zajímavými
přednáškami.
ZO Praha 5 – schází se pravidelně první úterý v měsíci, pořádají Tříkrálové posezení, oslavu
MDŽ, vycházky po Praze,vzpomínkový akt na Malvazinkách, výlet do Krkonoš,přednášky zdravý životní styl, Policie ČR, SOS, vánoční posezení.
ZO Praha 6 – každých l4 dní se schází Klub aktivního stáří, pořádají besedy – Nový Zéland,
Japonsko, oslava MDŽ, prezentace Jablonecké bižuterie přednášky Policie CR obvodní
setkání se konají na Petřinách rovněž s bohatým kulturním a odborným programem.
ZO Praha l0 – pořádá oslavy MDŽ, odborné přednášky, vánoční posezení.
ZO Praha 8 – pravidelně se zúčastňuje na akcích pořádaných KRŽ.
ZO Praha 3 – účast na Vlasteneckém plese, návštěvy divadelních představení, oslavy MDŽ,
spolupráce s čínskými ženami, účast na akcích pořádaných na obvodě, odborné přednášky.

Další na www.csz.cz

2. Realizace projektů ČSŽ v roce 2008
V roce 2008 ČSŽ realizoval a dokončoval celkem 4 projekty jako předkladatel a 2
projekty jako partner.
V grantové politice byla věnována pozornost tématům, která ženy nejvíce tíží. Pokračuje
projekt v rámci celoevropské Iniciativy EQUAL. K této výzvě jsme se přihlásily ve snaze
pomoci při slaďování rodinného a profesního života již v roce 2002 a který, opět za účasti
široké členské základny, naplňujeme již ve druhé etapě. ČSŽ je koordinátorem celého
projektu. V obou dvou projektech se téma týkalo vytváření rovných příležitostí pro přístup
k zaměstnání a podmínek zaměstnávání pro muže a ženy. Největším přínosem je vytvoření
základů pro budování Informačních a poradenských center (InPc), kde je možnost pomáhat
ženám, především těm, které se potýkají s nezaměstnaností. Prostřednictvím dalších projektů
funguje již, kromě kraje Vysočina, InPc v Praze a vytvořily se základy v Brně, Plzni a
Chomutově. Vedle těchto projektů běží celá plejáda dalších, jejichž cílem je ženy
systematicky vzdělávat a umožnit jim tak širší rozhled s možnostmi dalšího uplatnění.
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A. ČSŽ jako předkladatel
2.1 Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života
– kraj Vysočina, MOPPS (IS EQUAL)
Projekt financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavním záměrem a také globálním cílem projektu bylo vytvořit a realizovat modelový
pilotní program v kraji Vysočina, městě Havlíčkův Brod. Cílem je podpora rovného přístupu
k zaměstnání, ověřování postupů v boji proti diskriminaci a nerovnosti na trhu práce a
vytváření podmínek umožňujících slaďování profesního a rodinného života.
V roce 2008 šel projekt do svého finále. V březnu 2008 jsme uspořádali mezinárodní
konferenci za účasti zahraničních partnerů, následně na to konferenci v Jihlavě. Vydali jsme
také sešit věnovaný zahraničním zkušenostem a na webu projektu jsme také v češtině
zpřístupnili studie, které tvořily jeden z hlavních výstupů nadnárodní spolupráce. Sumarizace
veškerých zkušeností a výstupů projektu je odražena v Modelovém manuálu, který je i nadále
k dispozici v elektronické podobě jak na webu ČSŽ tak na hlavním webu celého projektu:
www.rovnesance.cz. Po skončení projektu pokračuje Informační a poradenské centrum
v Havlíčkově Brodě v poskytování vybraných aktivit již na náklady organizace.
Partneři projektu (Rozvojoví partneři):
Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinu,
RENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, KD
Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.
Mezinárodní partnerství (ukončeno v prosinci 2007):
Rozvojové partnerství čerpá ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku.
Za španělskou stranu je to rozvojové partnerství Concilia-Lo: Experiencias de Conciliación en
lo local (ESES20040462). Vedoucím partnerem španělského projektu je organizace veřejné
správy / služeb zaměstnanosti Junta de Andalucía – DG de Fomento del Empleo - Servicio
Andaluz de Empleo. Za švédskou stranu rozvojové partnerství Värmlands arbetslivsakademi
(SE-85). Vedoucím partnerem a koordinátorem švédského projektu je universita v Karlstadu,
Karlstads Universitet.

2.2 Neohlížej se a něco dělej! (OP RLZ)
Projekt Neohlížej se a něco dělej! byl realizován v rámci opatření Rovné příležitosti pro ženy
a muže na trhu práce. Hlavním cílem byl rozvoj a kvalita informačních, poradenských a
vzdělávacích služeb, které podporují integraci žen na trh práce. Tento cíl sloužil širšímu
záměru projektu – posílit schopnost žen uplatnit se na trhu práce a efektivně fungovat i v
podnikání. Od ledna 2007 se mohly vzdělávat ženy v Brně, Ústí nad Labem, Chomutově a
Plzni a naší nabídky využilo celkem 1.200 klientek. Cílovou skupinou byly ženy různého
věku a vzdělání, které mají zájem na sobě dál pracovat.
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V centrech bylo poskytováno zejména individuální poradenství, zaměřené na aktivní přístup k
hledání zaměstnání, zpracování strukturovaného životopisu, motivačního dopisu, přípravu na
pohovor a práci s internetovými pracovními portály.
Poradenství bylo poskytováno právničkou Českého helsinského výboru, psychology a lektory
z oblasti kariérového poradenství. Doplňující aktivitou bylo poskytování informačních služeb,
např.orientace na trhu práce, služby pro rodinu, flexibilní metody organizace práce a možnosti
podnikání.
Dále jsme ženám nabídly čtyři moduly počítačových kurzů. Každý kurz byl svým způsobem
individualizovaný, přizpůsobený aktuálním dovednostem účastnic. Absolvovaly je úplné
začátečnice i ty, které si chtěly své dovednosti při práci s počítačem upevnit a získat nové
poznatky. Důležitou součástí práce lektora byla i průběžná motivace účastnic kurzu a to
zejména v raném stádiu.
Dílčím cílem projektu bylo zpracování elektronické verze PC kurzů (CD ROM) a dvou
metodických sešitů „Pracujeme s počítačem č.1 a č.2“, které budou k dispozici všem
zájemcům i po skončení projektu na kontaktních regionálních místech.
V rámci podnikatelských seminářů se účastnice seznámily s právním rámcem podnikání,
analyzovaly vlastní schopnosti, dovednosti a kariérové možnosti. Lektorka klientky
motivovala k využití podnikatelské příležitosti, pomohla se stanovením vlastních vizí a cílů.
Partner projektu: Český helsinský výbor (www.helcom.cz)

2.3 Komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných na ÚP
(Praha, JPD3)
Cílem projektu bylo nabídnout komplexní program podpory zaměstnanosti osob evidovaných
na ÚP (Praha) a nabídnout těmto osobám takové služby, které v důsledku přispějí ke zvýšení
účinnosti politiky zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání a přispějí k omezení růstu počtu
dlouhodobě evidovaných uchazečů. Cílem projektu bylo také rozšíření poradenských a
informačních služeb, zvýšení motivačních a aktivizačních opatření subjektu trhu práce a
posílení individuálního přístupu ke klientům. Konkrétním cílem projektu bylo vyvinout a
nabízet služby, které jsou pro cílové skupiny užitečné a potřebné a které jim umožní úspěšný
návrat na trh práce - ať již v rámci zaměstnaneckého poměru nebo v některých případech i
jako osoby, které zaměstnávají samy sebe. Tyto aktivity byly vzdělávacího a poradenského
typu, přičemž vzdělávací aktivity měly za cíl cílovým skupinám nejen rozšířit dovednosti
potřebné k uplatnění na trhu práce, ale také je žádoucím směrem motivovat a navrátit jim
sebevědomí.
Hlavní aktivity: právní, sociální, psychologické a kariérové poradenství, motivačně orientační
kurzy, akreditované počítačové kurzy.
Vybrané aktivity (zejm. právní poradenství a přístup na internet zdarma) pokračují i po
skončení projektu z vlastních zdrojů ČSŽ.
Partner projektu: Český helsinský výbor (www.helcom.cz)
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2.4. Rovnost šancí a média (JPD3)
Projekt byl zaměřen na odstraňování nerovností v zacházení s ženami a muži na trhu práce, na
vytváření podmínek k faktickému naplňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže
na trhu práce, na zvýšení povědomí veřejnosti o rovnosti příležitosti a bourání vžitých
stereotypů o rozdělení rolí mezi muže a ženu v rodině, ve společnosti, v zaměstnání v
pražském regionu.
Součástí projektu a jeho popularizace byla také soutěž pro novináře pod názvem „Kariéra je
rodu ženského“, kterou jsme vyhlásili spolu se Syndikátem novinářů ČR. Soutěž o
nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen ve
společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, otištěný v centrálních novinách a časopisech, v
pražských denících nebo odvysílaný v rozhlase či televizi.
Projekt byl ukončen v březnu 2008, ale další kolo soutěže jsme naplánovaly na rok 2009.

B. ČSŽ jako partner
2.5 Perspektivní cesta
Cestou vzdělávání a individuálního poradenství k aktivnímu se prosazení na trhu páce pro
osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené, předkladatel
TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. Hlavním cílem projektu PERSPEKTIVNÍ
CESTA bylo zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané
osoby a osoby dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené, a to zejména pro ty z nich, které
náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce (těhotné ženy, kojící ženy, osoby
pečující o dítě do 15 let věku). Více na internetové adrese: www.perspektivnicesta.cz

2.6 Projekt Pojďte s námi do práce
Předkladatelem projektu byl SEDUKON o.p.s., Ostrava. Hlavním cílem projektu je příprava
žen pro uplatnění na trhu práce. Podíl ČSŽ: krajské středisko žen Karlovy Vary zajišťovalo
poradenství pro klientky ve formě individuálního poradenství, rad, návodů a postupů při
hledání zaměstnání, slaďování profesního a rodinného života, přístup k Internetu, doplnění
počítačové gramotnosti, e-learning, teleworking. Více na internetové adrese:
www.doprace.net

Další informace naleznete na stránkách www.csz.cz
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3. Další aktivity
Krásy každé generace
Český svaz žen uspořádal dne 22. listopadu 2008 v reprezentativních prostorách Kounického
paláce na Praze 1 již potřetí finále celorepublikové soutěže Krásy každé generace
s podtitulem Česká rodina roku 2008. Záštitu nad akcí převzal Ing. Milan Richter, radní hl. m.
Prahy pro oblast kultury a sportu, starosta Městské části Praha 6 Mgr. Tomáš Chalupa a
starosta MÚ Františkovy Lázně Ivo Mlátilík. Celou akci provázala moderátorská dvojice Jan
Rosák a Hana Šimková.
Poprvé byla tato soutěž pořádána v r. 2004 u příležitosti desátého výročí Roku rodiny,
vyhlášeného Organizací spojených národů. Soudržnost rodiny, jako klíčový faktor pro
slaďování profesního a rodinného života, byla hlavním motivem jak ukázat, že i v současné
době má rodina opodstatněnou roli, má svou historickou minulost, ale i přítomnost a
budoucnost. Rodinné týmy, sestavené mezigeneračně, soutěží ve třech disciplínách, které
ověřují nejen šikovnost a schopnost spolupráce v rodině, ale jejich smyslem je i přispět
k bourání stereotypů.
Soutěž proběhla za účasti pěti rodinných družstev, a to z krajů Královehradeckého a
Pardubického, Karlovarského, Vysočiny, Zlínského a Jihomoravského. Jak se postupem doby
ukázalo, všechna rodinná družstva se na soutěžní klání nachystala skutečně důkladně a tak
porotě nastala nejedna horká chvilka během hodnocení. porotě zasedli: Mgr. Margita
Březnová (Český svaz žen o.s.), Vladimír Prokop (Ministerstvo zemědělství), Mgr. Soňa
Marková (poslankyně Parlamentu ČR, Stálá komise pro rovné příležitosti), Vít Michalec
(Ministerstvo práce a sociálních věcí), Marcela Košanová (čarodějka), Ivo Mlátilík (starosta
města Františkovy Lázně) a Ing. Robert Hernady (Microsoft).
Rodinné týmy opětovně soutěžily ve třech disciplínách; způsob vlastní prezentace,
dovednostní a tzv. volné, takže vidět a slyšet jsme mohli poezii i prózu, hudbu, tanec i
divadelní scénky. Hodnotícím kritériem byl především celkový dojem, originalita, ale i
vzájemná souhra rodiny – což se nejvíce ukázalo v dovednostní disciplíně, kdy bylo třeba
nejdříve roztřídit přidělený sortiment (dřevěné kostičky, puzzle, hrášek, fazole, čočku,
výtvarné potřeby) a „postavit dům, uklidit ho a ozdobit“.
V průběhu odpoledne samozřejmě nemohla chybět módní přehlídka (ze školy malých
manekýnek a manekýnů Mgr. Ireny Hušinové v choreografii Pravoslavy Buřvavové) nebo
hudební vystoupení v podání Jindřicha Fišera (příčná flétna) a Filipa Hořínka (klavír).
Hlavní ceny do soutěže věnovalo Ministerstvo zemědělství, firma Microsoft, Krajská rada žen
Olomouckého kraje a Krajská rada žen Jihočeského kraje. Dále Ministerstvo práce a
sociálních věcí, MÚ Františkovy Lázně, Krajská rada žen Ústí nad Labem, Okresní rada Zlín,
Okresní rada žen Kroměříž, Městská část Praha 8, Městská část Praha 6 a Městská část
Praha 3.
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Publikační činnost 2008 - NA POMOC ŽENÁM
V roce 2008 vyšly tyto sešity:
Sešit č. 17: Zkušenosti z nadnárodní spolupráce (IS Equal 2. kolo)
Sešit č. 16: Pracujeme s počítačem 2 – Základy práce s aplikacemi MS PowerPoint (verze MS
PP 2003) a MS Outlook 2003

Seznam často používaných zkratek
InPc – Informační a poradenské centrum
KRŽ – Krajská rada žen
MOPPS - Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života (projekt
financovaný v rámci iniciativy Společenství Equal)
MÚ – Městský úřad
ORŽ – Okresní rada žen
OÚ – Obecní úřad
ZO – Základní organizace
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Poděkování partnerům
Za velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci děkujeme těmto našim partnerům:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Český helsinský výbor
DEMA, a.s.
VUSTE ENVIS, spol. s r.o.
Národní centrum pro rodinu
RENTEL a.s.
Agentura TIS, spol. s r.o.
Aperio – společnost pro zdravé rodičovství
KD SOFTWARE, spol. s r.o.
ADV, spol. s r.o.
Město Havlíčkův Brod
EXPERTIS Praha, spol. s r.o.

Víceleté projekty byly podpořeny zejména Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Dále bychom rády poděkovaly všem partnerům, městům a obcím, dobrovolným sdružením,
místním podnikatelům a společnostem, které významným dílem podporují činnost našich žen
na místní a regionální úrovni.
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