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Český svaz žen o.s. (dále jen ČSŽ) 
Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou, kterou tvoří téměř 16.671 členek v 580 
základních organizacích (stav k 31.12.2012) 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 tématy, které souvisejí 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. 2012 se 
nicméně zaměřoval na dokončení poradenských projektů z předchozího období a přípravu 
projektů nových. Velkou část roku zároveň zabrala příprava na sjezd a přípravu nových 
dokumentů, včetně stanov a aktualizované programové orientace na období 2013 – 2017. 
 
 
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 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 
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Český svaz žen o.s. je členem těchto sítí: 
- Česká ženské lobby 
- The Associated Country Women of The World 
- Rada seniorů ČR 

 
 
Český svaz žen o.s. je i nadále zastoupen v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a 
v těchto výborech Rady: 

- Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů 
- Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
- Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 

 
Český svaz žen o.s. je zřizovatelem těchto neziskových subjektů:  

- Nadace Žena (www.nadacezena.cz);  
- Střední odborná škola Morava o.p.s (www.sos-morava.cz);  
- Informační a Poradenské centrum Vysočina o.p.s. (http://www.inpc.estranky.cz ), 

které je výstupem víceletého projektu v rámci IS Equal (2005 – 2008). 
 

 
SLOŽENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ŽEN V ROCE 2012 
 
Předsedkyně: 
Mgr. Jana Chržová 
 
Místopředsedkyně: 
Marta Dosoudilová 
 
 
Členky: 
Mgr. Margita Březnová 
Eva Drncová 
Eva Flousková 
PhDr. Zdeňka Hajná, Csc. 
Marie Kratochvílová 
Mgr. Jana Kvochová 
Ing. Michaela Lysáková 
Zdeňka Neuwirthová 
Miroslava Olšáková 
PhDr. Jiřina Radová 
Karla Skuhrová 
Ing. Věra Slavíková 
Božena Vávrová 
Ing. Jana Vlažná 
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Úvodní slovo 
 
 
Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 
 
dostává se vám do rukou Zpráva o činnosti Českého svazu žen o.s. za rok 2012. Tento rok byl pro 
Český svaz žen především rokem bilancování a příprav na celorepublikový sjezd, který se po pěti 
letech konal ve dnech 24. - 25. listopadu 2012 v Praze v hotelu ILF. 
 
Aktivity organizace probíhají na mnoha úrovních a můžeme říci, že nejživější úroveň je především 
v základních organizacích – do těch také začátkem roku směřoval materiál k diskusi a zmapování 
názorů a potřeb členské základny. V jednotlivých okresech (duben – květen 2012) a později na krajích 
(květen – červen 2012) probíhaly konference, na nichž se materiály a vzešlé návrhy diskutovaly, tedy 
vedle návrhů změn stěžejních dokumentů organizace (Stanovy, Programová orientace ČSŽ) a 
ekonomických záležitostí (včetně výše členských příspěvků). Na konferencích také byly voleny 
delegátky na listopadový celorepublikový sjezd ČSŽ a dále členky – představitelky vrcholných orgánů 
svazu a kandidátky na předsedkyni organizace. Zápisy z proběhlých konferencí pak byly v průběhu 
letních měsíců zpracovávány a sloužily jako podklad pro přípravu sjezdových materiálů. 
 
Vedle této technické činnosti samozřejmě probíhaly i veškeré standardní aktivity realizované na 
úrovni členské základny, a když si uvědomíme, že Český svaz žen měl ke konci roku 2012 po celé 
republice činných přes 16.000 členek, je jasné, že je tato zpráva nutně jen stručným a výběrovým pel-
melem informací, který jen mozaikovitě odráží to, co se v organizaci v průběhu roku dělo. Navíc 
činnost jednotlivých základních organizací je rozmanitá tak, jako jsou i její členky – nelze ji shrnout 
do pár vět. Společným jmenovatelem je aktivní zapojení do rozvoje a posilování občanské společnosti 
na místní a regionální úrovni. Najdete zde aktivity komunitního charakteru, kulturní, sportovní, 
sociální, volnočasové, vzdělávací, aktivity zaměřené na pomoc životnímu prostředí stejně jako 
aktivity, které pomáhají udržovat místní lidové, kulturní tradice.  
 
Pro posílení členských aktivit a s přihlédnutím k tomu, že byl rok 2012 rokem, kdy se uskutečnil sjezd 
Českého svazu žen, vyhlásila i Nadace Žena (jíž je ČSŽ zřizovatelem), grantové téma zaměřené na 
tuto významnou událost: „Co mi přináší svazová činnost a jak dál?“ Dalšími tématy bylo: Stárneme 
s nadhledem, Zdraví a moje práva a Rodiny v ohrožení?! Mnohé regionální akce byly proto zaměřeny 
právě na tuto problematiku. 
 
Na republikové úrovni byla organizace mimo jiné aktivní v rámci republikových sítí, nicméně rok 
2012 byl především rokem plánování a změn. Začátkem roku 2012 také došlo k dokončení stěhování 
ústředí organizace do prostor na Praze 5 (Ženské domovy). S ohledem na tuto skutečnost byla 
ukončena i činnost mnohaletého Informačního a poradenského centra v Praze (souběžně s tím byl i 
dokončen poradenský projekt pro Středočeský kraj „Jak posílit dovednosti na trhu práce“, který 
probíhal v období 1.4.2010 – 31.3.2012). Naproti tomu Informační a poradenské centrum v 
Havlíčkově Brodě, které je výstupem projektu Equal MOPPS, se od dubna 2012 osamostatňuje a 
transformuje v obecně prospěšnou společnost. InPc Vysočina je aktuálně zapojené do projektu Kraje 
Vysočina a v přízemí budovy je nově zřízen tzv. Family Point. 
 
O dalším se výběrově dočtete v této zprávě a samozřejmě i na našich webových stránkách. 
 

Mgr. Jana Chržová 
předsedkyně 
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Informace o činnosti ČSŽ v krajích v roce 2012 

 
Stručné informace o činnosti členek a zajímavých akcích, které pořádaly krajské, okresní 
nebo základní organizace ČSŽ v roce 2012 a akcích, kterých se zúčastnily, tak jak byly 
popsány vedoucími krajských středisek. Některé příspěvky byly doplněny zajímavostmi ze 
Zpravodajů ČSŽ a materiálů zaslaných z jednotlivých okresů. Pro větší informovanost a 
přehlednost jsou u krajů uváděny základní informace, jako je počet ZO nebo počet členek.  
Hlavní náplní života organizací v regionech je podpora komunitního 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 v daném místě, 
k zapojení do rozhodování a komunitního života obecně. Spolupracují s velkou škálou 
neziskových organizací a místní samosprávou. 
 
 
Středočeský kraj  
 
Středočeskou organizaci tvoří ZO z okresů Mladá Boleslav Kladno, Kutná Hora, Kolín, Praha 
východ, Praha západ, Příbram a Rakovník. 
 
V roce 2012 bylo v kraji 2 187 platících členek v 67 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek 228 členek a 10 ZO. Úbytek členek i ZO je větší i z důvodu ukončení činnosti tří ZO 
v okresu Mariánské Lázně pod Středočeským krajem. Nejvíce členek 621 je stále v okrese 
Rakovník, kde došlo k poklesu o 64 členky. Nejméně členek je v okrese Praha – východ, kde 
došlo k poklesu o 3 členky na 12 členek. 
 
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi. Některé ORŽ a ZO spolupracují s Městskými a 
Obecními úřady, které dotují akce, většinou společné. Spolupráce s neziskovými 
organizacemi. Financování převažuje z vlastních zdrojů, členských příspěvků a projektů EU. 
 
Krajské akce: 
V květnu výlet parníkem v Praze po Vltavě. Této akce se zúčastnilo celkem 272 členek ze 
všech okresů. V červnu se uskutečnila prezentace kraje na ÚS. Po zahájení předsedkyní 
Remešovou, vystoupil dětský taneční soubor v krojích z Okresu Mladá Boleslav, prezentace 
byla zakončena rautem, který připravilo učňovské středisko. V říjnu byl pořádán dvoudenní 
krajský seminář v Kaunickém paláci v Praze s podporou grantu Nadace Žena na téma: 
Aktivní stárnutí. Celková účast byla 79 členek. Pokračovala akce Za poznáním okresů 
s výměnnými návštěvami členek v okresech. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, konec školního roku, 
výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti žen, mikulášské večírky, 
vánoční akce. V měsíci dubnu proběhly Okresní konference všech okresů. 
 
Okres Kladno 
ORŽ navázala spolupráci s ředitelem muzea v Kladně, který zajíždí do ZO a formou besed 
hovoří o historii v daném městě nebo vesnici. V rámci Okresu se pořádají pravidelné zájezdy 
do zahraničí a lázeňské pobyty. 
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Okres Mladá Boleslav 
Za poznáním okresů s výměnnými návštěvami členek v okresech, šlo o návštěvu okresu Praha 
východ. Toto byla jedna z nejzajímavějších akcí v roce 2012. 
 
Okres Kutná Hora  
Návštěva na LDN Nemocnice Kutná Hora. Drobné dárky od členek, potěšili klienty tohoto 
oddělení. Některé výrobky tvoří děti ze ZŠ a ptají se,zda se to líbilo těm starým lidem. 
 
Okres Příbram  
ZO Lhota u Příbrami - ženy vyráběly výzdobu do oken ze slámy, z papíru, z moduritu pro 
domácnosti a ZŠ, pohádkový les pořádaly ve spolupráci s MŠ- Lhota u Příbrami.  
ZO Drásov- zábavná akce na ledě pro děti plná zajímavých zápolení. Šlo o soutěžení 
v rychlosti a umu bruslení, tahání saní, malování na led. Soutěž byla i v pohotovosti myšlení, 
například skládání rýmovaček na téma zima. 
 
 
Okres Rakovník 
Kulinářská soutěž výrobků členek Předvánoční hodování, ve které mohly jednotlivé ZO 
předvést jeden sladký a jeden slaný výrobek. Jednalo se o první akci tohoto druhu, kterou 
okresní rada pořádala. Účast byla nad očekávání velká.  
 
 

  
 
 
Okres Praha – západ  
ZO Kněževes spolu s obcí připravovala oslavu 925 let od založení obce. Klub žen v Kněževsi 
byl založen 15.7.1952,  členky oslavili založení obce pochodem do Lidic a zakončily 
táborákem s účastí rodinných příslušníků. Podílely se aktivně na budování naučné stesky obcí. 
V rámci této akce začínají ženy s turistikou. 
 
Okres Praha – východ 
Členky se pravidelně scházejí v prostorách mateřské školky v Praze, pořádají společné výlety 
a aktivně se účastní akcí kraje. 
 
Okres Kolín  
ZO Konárovice pořádá v prosinci „ Živý Betlém“, který je každý rok jinak originální.  
ZO Sendražice pořádala Pohádkový les pro děti. 
 



 8

Jiho český kraj 
 
Jihočeskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech České Budějovice, Český Krumlov,  
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. 
 
Rok 2012 uzavřel Jihočeský kraj s 2 555 platícími členkami v 92 ZO. Nejvíce nových členek-
31- přijala za rok ZO Borovany (Č.Budějovice). Nejpočetnější členskou základnu má ZO 
Nová Bystřice na Jindřichohradecku – 110 členek.  
 
Z činnosti KRŽ: 
 
KRŽ zasedala celkem 7x, včetně krajské konference. Předsjezdová setkání se konala v kraji 
na všech úrovních ZO, ORŽ i KRŽ. 
 
KRŽ připravila setkání k Svátku matek za finančního přispění Rady seniorů Jč kraje. 
Přítomných 120 členek z pěti okresů dostalo kytičku narcisů, podalo se občerstvení, byla i 
tombola. Ženám k jejich svátku poděkoval za péči předseda RS Jč. kraje pan Minařík. 
Kulturní program zahájil sbor 40ti dětí ze Základní hudební školy. Pásmo písniček, scének, 
hudebního přednesu i recitace mělo velký úspěch. O další kulturu se postaraly členky ČSŽ. 
Pištínské baletky a Rebelky z Nákří předvedly svá perfektní vystoupení, představení 
Šenkýřka, kankán i nácvik vojenských nováčků byla odměněna velkým potleskem. Mezi 
jednotlivými vystoupeními hrála živá hudba, přítomni se věnovaly tanci nebo poslechu, jiní 
spolu diskutovali. Každý si užíval příjemnou atmosféru dnešního dne po svém. 
  
V květnu pořádalo krajské středisko zájezd do maďarských lázní Bükfürdő. Účastnilo se 110 
žen ze všech sedmi okresů kraje. Vše bylo skvělé, ženy odjížděly spokojené, lázeňský pobyt 
prospěl každé. V roce 2013 jedeme opět. 
V září jsme opět navštívily Azurové pobřeží ve Francii. Nedalo se jinak, opět byly dva plné 
autobusy. Navštívily jsme městečko Vallauris, plné obchůdků s keramikou, prohlédly 
muzeum Jeana Maraise. Ve městě Gras byla exkurze v parfumerii Galimard. Všude se 
nakupovali dárečky a upomínkové předměty. Lodí jsme absolvovaly výlet na ostrov Svaté 
Margarity, prošly zdejší pevnost, bývalé vězení a kochaly se úžasnou přírodou.  
Slunce, moře, koupání, opalování a samozřejmě večery plné zábavy, naše členky to prostě 
jinak neumí.  
 
KRŽ se zapojila, jako partner, do projektu OP LZZ financovaného ESF. Projekt „Práce – 
most k mým dětem“, zaměřený na slaďování profesního a rodinného života potrvá 24 měsíců. 
 
Výběr z činnosti ORŽ a ZO: 
Z Nadace Žena získaly grant tři ORŽ v kraji, Č. Budějovice, J. Hradec a Strakonice. 
Na téma Stárneme s nadhledem, byly uspořádány tři víkendové semináře a šest besed. Lektoři 
výborné kvality nám zajistili získaní velmi užitečných rad a informací. 
 
Téměř ve všech ZO celého kraje členky pořádají burzy, různé druhy cvičení, oslavy MDŽ a 
Den matek, setkání seniorů, besedy, předváděcí akce, společenské večery, nespočet akcí pro 
děti, výlety do přírody, zájezdy poznávací, za kulturou i k moři pro členky i rodiny, návštěvy 
pečovatelských i seniorských domovů, plesy a mnohé jiné. 
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Také v mnoha obcích pečují členky o zeleň, památníky i veřejná prostranství, na oplátku jim 
Obecní úřady poskytují zasedací místnosti ke schůzkám a pořádání různých setkání. Zhruba 
polovina Obecních úřadů přispívá ZO ČSŽ i finančně. 
 
KRŽ se dále zapojila do projektu OP LZZ,  a to jako partner.  
KRŽ připravila setkání k Svátku matek za finančního přispění Rady seniorů kraje. V květnu 
pořádalo krajské středisko zájezd do maďarských lázní Bükfürdő. Účastnilo se 110 žen ze 
všech sedmi okresů kraje. V září došlo opět k návštěvě Azurové pobřeží ve Francii. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, slet čarodějnic, výlety, společenské 
a vzdělávací akce, cvičení, besedy, výstavy šikovnosti žen, péče o zeleň a památníky a 
veřejná prostranství, výlety do přírody, zájezdy poznávací, za kulturou i k moři pro členky i 
rodiny, mikulášské večírky, vánoční akce, návštěvy pečovatelských i seniorských domovů. 
Z Nadace Žena získaly grant tři ORŽ v kraji - České Budějovice, Jindřichův Hradec a 
Strakonice. 
 
Okres České Budějovice – tradiční dvoudenní výlet v Novohradských horách, včetně akce  
Zdravá sobota pro ženy – zdravé jídlo, cvičení, péče o tělo. 
ZO Dasný – závěrečný 4. ročník Her bez hranic – pohádkově laděný s králem a královnou, 
pážaty, šaškem i poddanými, čtyři okolní ZO urputně bojující v soutěžních disciplínách. 
 
Okres Český Krumlov - setkání na Slavnosti jara s večerním kulturním vystoupením, 
ZO Latrán a Kaplice pořádají pro členky i rodinné příslušníky několik zájezdů za rok. 
 
Okres Jindřichův Hradec – 12. ročník kuželkářského turnaje, každoroční zájezd ke Dni 
seniorů, tentokrát návštěva ZOO Hluboká a exkurze Temelína 
ZO Radouňka navázala spolupráci s Klokánkem v Jindřichově Hradci 
 
Okres Prachatice – pořádání letního tábora pro maminky s dětmi a babičky s vnoučaty u 
Lipna, ZO jsou hodně aktivní v charitativní činnosti – Liga proti rakovině, Bílá pastelka… 
 
Okres Strakonice – zájezd pro členky s rodinou do Německa a výstup na Třístoličník 
 
Okres Písek - město Písek aktivně spolupracuje se Svazem neslyšících, společně pořádají 
nejrůznější besedy a zájezdy do přírody, divadla i lázní 
 
Okres Tábor - – aktivní zapojení do partnerského projektu Práce-most k mým dětem 
ZO Opařany pořádá 6-8 akcí ročně pro děti nejen doma, ale i v okolních vesnicích.  
Není zde obsažena celá činnost ORŽ a základních organizací, pro rozmanitost důležitých a 
prospěšných akcí žen v různých oblastech. 
 
Pohádkový zvonkový průvod Čestice 
Členky ČSŽ Čestice zorganizovaly pro děti i rodiče první adventní sobotu pohádkový 
zvonkový průvod obcí v kostýmech andělů. Společně zazpívali vánoční koledy, rozsvítili 
vánoční strom na návsi i tři menší stromečky u rodinných domků v obci. Na nádvoří zámku si 
pro účastníky akce připravila starší děvčata vánoční tanec v kostýmech andělů s prskavkami. 
Děti dostaly malý dáreček v podobě sladkostí, ozdobily stromek donesenými ozdobami. Pro 
všechny bylo připraveno občerstvení v podobě napečených dobrot, které zajistily členky.  
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ZO Kocelovice - Otevření nového dětského hřiště aneb Cesta pohádkovým lesem 
 

Roční úsilí bylo korunováno 
úspěchem a ZO ČSŽ v Kocelovicích 
získala dotaci ze SZIFu na výstavbu 
dětského hřiště v zahradě obecního 
úřadu v Kocelovicích. Dotace ve výši 
108 000,-Kč byla poskytnuta 
z Programu rozvoje venkova ČR. 
Velkou zásluhu má i obec, která 
přispěla částkou 12 000,- Kč a 
pronajala nám zahradu za symbolické 
nájemné. Ráda bych poděkovala i 
pracovnicím Mas svazku obcí 

Blatenska, bez jejichž laskavého vedení bychom sotva prošli všemi nástrahami administrace 
projektu.  
Nechtěly jsme zahájit provoz na hřišti jen formálně, a proto jsme otevření hřiště spojily 
s Cestou pohádkovým lesem na naší Zelené hoře. Účastníci se sešli na hřišti, vyzkoušeli si 
nové prolézačky a postupně 
se vydávali na cestu 
vybaveni koláčky a 
pitíčkem, aby nestrádali 
hladem a žízní. V lese 
potkávali pohádkové bytosti 
a pokud se pokusili splnit 
úkol, vysloužili si nějakou 
dobrůtku.  
 

Děti pomohly víle navléknout rozsypané korálky, 
přilepit perníkové srdce na chaloupku hrozné 
ježibaby, posbírat čokoládová vajíčka zajíčkovi, 
postavit chaloupku z mechu pro Karkulku, najít 
poslepu myslivce jen podle klepání a vyšplhat na 
skalku za andělíčkem, když je zpoza kamene 
škádlil čert. Na závěr bych chtěla poděkovat 
návštěvníkům za hojnou účast a členkám ZO 
ČSŽ za vydatnou a ochotnou pomoc při 
organizaci akce.  

                   Dana Hanušová  
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Plzeňský kraj 
 
Plzeňskou krajskou organizaci tvoří ZO v osmi okresech Beroun, Domažlice, Klatovy, Plzeň 
jih, Plzeň sever, Plzeň město, Rokycany a Tachov. 
V roce 2012 bylo v kraji 1859 platících členek v 64 ZO. 
Proti minulému roku celkově ubylo 112 členek, počet ZO klesl o šest.. Nejvíce členek bylo 
v okrese Plzeň sever, kde došlo k poklesu o 42 členek na 595. Nejméně členek je v okrese 
Plzeň město, kde došlo k poklesu o 5 členek na 31. Nejpočetnější členská základna je v ZO 
Zbiroh na Rokycansku – 120 členek. Zrušeny byly ZO Bubovice, Chocenice, Zbůch, Manětín, 
Radnice, Plzeň-klub. 
 
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 Trnová. 
Na místní úrovni je vykazována spolupráce s OÚ a MÚ, Sokolem, Hasiči, ČČK, Konzumním 
družstvem, základním 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 
 
Krajské akce – tradi ční krajská oslava MDŽ ve spolupráci s LKŽ v Plzni s účastí přes 300 
osob a bohatým programem. 
V průběhu měsíce dubna a května 2012 se uskutečnily semináře na téma „ Co mi přináší 
svazová činnost a jak dál“ v rámci projektu Nadace Žena ve všech okresech Plzeňského kraje. 
Součástí projektu byla i anketa členek. Ženy se vyjadřovaly k otázce proč jsem členkou svazu 
žen a jaké aktivity ve svazu bych uvítala. Z ankety vyplynulo, že členky postrádají 
celorepublikové akce a semináře, besedy se zajímavými osobnostmi, vzdělávací akce.  
Diskuse i anketa ukázaly, že zájem o činnost v organizace ženy mají, rády se setkávají, 
získávají nové poznatky a zkušenosti, hledají nové zdroje informací, chybí jim komunikace, 
kontakty a osobní setkání s ženami z jiných oblastí. 
Projektu se zúčastnilo celkem 197 členek z 8 okresů, což je cca 10% členské základny. 
Závěry z projektu byly projednány na krajské konferenci v Plzni dne 28. 5. 2012. 
V říjnu 2012 v rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnilo setkání zástupkyň krajské 
organizace ČSŽ s děvčaty z patronátního Domova Zvíkovecká kytička v KSŽ v Plzni. 
S klientkami i jejich doprovodem jsme prožily příjemné dopoledne - pobesedovaly, vzájemně 
předaly drobné dárky a malé občerstvení. Do výtvarných dílen si odvezly sbírku vln, látek a 
dalších drobností od našich členek. Vedení Domova pozvalo vedoucí KSŽ do Zvíkovce na 
setkání s méně pohyblivými klientkami, které se akce v Plzni nemohly ze zdravotních důvodů 
zúčastnit. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO 
Tradiční akce: oslavy MDŽ, Dne matek, besedy, přednášky, akce pro děti, seniory. Ženy 
organizují řadu dalších aktivit např.: posvícenské zábavy, Kateřinské věnečky, bály, burzy 
odívání, velikonoční a vánoční výstavy, výtvarné dílny, kulturní a sportovní akce, mikulášské 
nadílky, vítání občánků, návštěvy divadel, zájezdy, výlety, sběr ošacení pro Diakonii 
Broumov, návštěvy jubilantek 
 
Okres Beroun  
Klub žen v Berouně ve spolupráci s LKŽ organizuje každoročně celookresní oslavu MDŽ 
v Žebráku, zájezdy do Lidic. ZO Hostomice pořádá taneční kurzy pro mládež i dospělé.  
ZO Suchomasty pořádá akce pro seniory a spolupracuje s ÚSP. 
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Okres Domažlice  
ZO Čermná – pořádá každoročně Kateřinský věneček a to nepřetržitě od roku 1951, 
spolupracuje s dalšími NO v obci, s Dětským domovem ve Staňkově. ZO Brnířov zajišťuje 
akce pro děti, cvičení pro seniorky, ZO Osvračín organizuje každoročně plesy a besedy.  
 
Okres Klatovy  
ZO Střeziměř – pořádá řadu akcí pro děti i dospělé ve spolupráci s Hasiči. ZO Mochtín 
zajišťuje vítání občánků a ples v Hoštičkách. ZO Chmelná má velmi bohatou činnost – dětský 
maškarní bál, babský bál, masopust, drakiáda, sportovní akce. ZO Ústaleč pořádá besedy, 
akce pro seniory, společné večery, návštěvy jubilantek. 
 
Okres Plzeň jih  
Tradiční babské bály v ZO Losiná a Merklín. ZO Blovice připravuje pravidelná posezení 
s programem, návštěvy divadel, zájezdy, besedy. ZO Merklín akce pro děti, spolupráce s MŠ 
a ZŠ, pálení čarodějnic, ZO Letiny besedy se zajímavými osobnostmi, spolupráce s MŠ, 
zpívání koled u vánočního stromu, ZO Ždírec - kroužek dovedných rukou, akce pro děti. 
 
Okres Plzeň sever 
ZO Tatiná- akce pro děti, velikonoční a vánoční trhy, spolupráce s dalšími složkami v obci, 
prodej kytiček v rámci Květinového dne. ZO Chotíkov – akce pro děti i dospělé, akce pro 
seniory, spolupráce s MŠ a ZŠ a se všemi NO v obci – výborná spolupráce s OÚ.  
ZO Hromnice – akce pro děti, vánoční trhy, zájezdy, vycházky do přírody, sběr ošacení pro 
Diakonii, oslava svátku Hromnic. ZO Kyšice výstavy ručních prací, zájezdy. ZO Bdeněves – 
výlety, divadlo, cvičení pro ženy, akce pro děti, MDŽ – spolupráce se ZO Kozolupy, která 
připravuje každoročně babský bál. 
 
Okres Rokycany 
Dlouholetá spolupráce s Domovem Zvíkovecká kytička, besedy, sociálně právní poradenství, 
křesla pro hosta. ZO Zbiroh pravidelné velikonoční a vánoční výstavy ručních prací, burzy 
ošacení, sbírky, návštěvy jubilantek, spolupráce s Mateřským klubem, školami. 
ZO Cheznovice organizuje zajímavé akce každý měsíc, výlety, zájezdy, soutěže, besedy. 
Oblíbené jsou pravidelné „Kuličkiády“.Každoročně se zapojují do Květinového dne Ligy 
proti rakovině. ZO Skořice – masopust, akce pro děti, rozsvícení vánočního stromu, 
spolupráce se složkami v obci. 
 

 
Masopust ve Skořicích /Rokycansko 
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Okres Tachov 
ZO Tachov pořádá zajímavé akce pro ženy např. setkání zastupitelek, výlety po okolí, besedy. 
V roce např. beseda nad Knihou „ Ženy v sametu“ s PhDr. Z. Hajnou., návštěva Jízdárny ve 
Světcích, kulinářské večery – výroba salátů, volba nejlepšího štrúdlu apod. Pravidelné jsou 
turistické vycházky a spolupráce se Svazem tělesně postižených. 
ZO Bor akce ke Dni matek, akce pro děti, zájezdy. ZO Černošín spolupracuje při všech 
akcích v obci, výborná spolupráce s OÚ – slaví 40. výročí organizace.  
 
 

  
Z akce Den sociálních služeb Účastnice výjezdního zasedání Krajské rady, setkání s klientkami Domova 
Zvíkovecká kytička ORŽ a delegátek sjezdu v Hojsově Stráži. 
  
 

  
ZO Zbiroh – vánoční výstava v sále MěÚ Zbiroh prosinec 2012 – ZO Plzeň-Doubravka;  90. narozeniny 
předsedkyně  
 

 
Karlovarský kraj 
 
Karlovarskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.  
V roce 2012 bylo v kraji 302 platících členek v 18 ZO. Proti minulému roku jde o celkový 
nárůst o 2 členky. Nejvíce členek je v Karlovarském okrese, kde došlo k poklesu o 14 členek 
na 129. Nejméně členek je v okrese Cheb - 71, tj. o 2 členky více, než v roce 2011. 
Nejpočetnější členská základna je v ZO Chýše na Karlovarsku – 58 členek, stejně jako 
v minulém roce.  
 
Příprava okresních a krajské konference, zpracování stanovisek a materiálů pro jednání 
sjezdu. Návrh výše členských příspěvků.  
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Přistoupení do ANNAKK  
(Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje).  
 
.  

 

Účast na jednáních a školení k 
připravovanému Občanskému zákoníku a 
účast na zahájení výstavy Neziskových 
organizací na KÚ. Asociace pro nás zajistila 
zhotovení propagačního panelu. 

 
 
 
Setkání žen Karlovarského kraje ve 
Žluticích a v Chyši. Uskutečnilo se 19. 5. v 
rámci „Evropského roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity“, který jsme 
uspořádaly za finanční pomoci Nadace Žena a 
Městských úřadů Sokolov a Chyše pod názvem  
„Stárneme s nadhledem –  
cestujeme, poznáváme, cvičíme tělo i ducha“. 
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Bambiriáda v Chebu 
25. – 27. 5. (celorepubliková 
akce vždy jedna v kraji). Je to  
přehlídka činností sdružení dětí a 
mládeže a  
středisek volného času. Náš 
podíl na akci –  
perníky, jejich zdobení, ukázky 
ručních prací  
včetně výuky, (účast žen z ORŽ 
Cheb a Sokolov v neděli 27. 5.).  
Dále byla připravena prezentace 
aktivit ČSŽ, prezentace o městu 
Sokolov a výstavka na  
téma „V čera a dnes“ 
(promítání prezentace se 
zúčastnil náměstek hejtmana). 
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Účast na konferencích k roku Aktivního stáří a mezigenerační solidarity . Konference v K. 
Varech, Zahajovací konference v Praze, „Fórum Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – 
Evropský rok 2012 v projektu EU a MY „50+“ v hotelu Orea Pyramida, závěrečné Fórum také 
v hotelu Pyramida. 
 

  
 
Zpracované materiály z uvedených akcí a prezentace z krajské akce „Stárneme s nadhledem“ 
byly přihlášeny od soutěže v rámci EU. 
 

  
 
Ozdravný pobyt v Podhájské – krajská rada, již po čtvrté, zajistila dovolenou v Podhájské 
včetně dopravy. Letos se zúčastnilo 10 osob. Ubytováni jsme byli v penzionu Quatro II, kde jsme 
se setkaly, s kolegyněmi z kraje Vysočina, které do Podhájské také pravidelně jezdí. Všichni 
doporučili opakování v příštím roce. 
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Další akcí byla účast na workshopu „Buďte více vidět v médiích“ v Ústí nad Labem. Součástí byl 
i kurz fotografování.  
 
 
ZO Otro čín 
- velkolepá 
show 
s překvapením, 
děti dostanou 
dárečky, 
zábavné hry pro 
děti, prodej 
výrobků   
 
 
  
Michalská pouť  
 
- pečení koláčů 
vystoupení našich 
tanečních souborů, 
prodej výrobků, 
večerní tančení při 
hudbě. 

  
 
  
 
 
Liberecký kraj 
 
Libereckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Liberec, Jablonec a Semily. V roce 2012 
bylo v kraji 302 platících členek v 14 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek 77 členek, 1 
ZO byla zrušena. Nejvíce členek je v Jabloneckém okrese, kde došlo k poklesu o 50 členek na 
212. Nejméně členek je v obnoveném okrese Semily, a to 17. Nejvíce členek, 41, je v ZO 
Janov nad Nisou v Jabloneckém okrese. 
 
Ne každý okres nebo město se může pochlubit dobrou spoluprací s městem. Příkladem je 
činnost našich členek ve SPOZ – 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 (do tohoto roku bylo již 
upleteno 2000 párů ponožek a z toho bylo předáno 1281 párů při Vítání občánků).  
Krajská rada žen navíc vlastní okolo 60ks starších panenek, které příležitostně zapůjčují na 
výstavy a do výloh prodejen, v letošním roce byly např. vystavovány 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. Fotografie naší práce 
jsme také vystavovaly ve Spolkovém domě. Další z akcí, kterých se zúčastňujeme, jsou akce 
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pro postižené spoluobčany. Zapojujeme se do prodejů kytiček na Ligu proti rakovině (od r. 
2007 do r.2011 se prodalo 3 285 kytiček a odevzdalo se tak 66 407 Kč).  
 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Týden seniorů, vánoční a velikonoční oslavy v Eurocentru, Den matek, 
Dětský den, Prodej květin pro Český den proti rakovině, společenské a vzdělávací akce, 
besedy, výlety po okolí, vánoční akce. 
 
ZO Janov n. N.- spolupráce s MŠ, pořádání besed, výletů a vyrábění dárků  
 
ZO Rýnovice – besedy a zábavné akce s hudbou a recitací, návštěva divadel, výlety 
 
ZO Kokonín  – spolupráce s ZŠ, pořádání besed, výletů 
 
ZO Liberecká – besedy se zdravotním zaměřením a cvičením, spolupráce s ZŠ Liberecká, 
předvánoční setkání s dárky a tombolou 
 
ZO Žižkův vrch - podílí se hlavně na pletení ponožek ze účelem vítání občánků, 
oplétání/oblékaní starších panenek,  spolupráce s MC Jablíčko ve Spolkovém domě 
 
ZO Velké Hamry – divadlo, besedy 
 
ZO Nová Ves u Chrastavy – pravidelné akce (MDŽ, velikonoční rej, Den matek, MDD, 
ukončení prázdnin, podzimní opékání vuřtů, ples a dětský maškarní ples). 
 
ZO Pěčín – podílejí se na akcích v obci společně s hasiči, sportovci, ČČK 
 
ZO Vratislavice – akce ke Dni matek, výlety, pletení bačkůrek pro účel vítání občánků 

 
Ústecký kraj 
 

V Ústeckém kraji krajskou organizaci tvořily ZO v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, 
Louny, Chomutov, Teplice, Děčín a Most. V okrese Most členky neplatily příspěvky, 
v okrese Ústí nad Labem šlo o příspěvek v průměru cca 60 Kč na členku a rok. V ostatních 
okresech jde o příspěvky od 5 do 15 % ze 20 Kč. Každý okres má zastoupení v Ústředním 
shromáždění, pravidelně se zúčastňují pouze okresy Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice a 
Děčín. V dalších okresech je účast minimální nebo žádná. 

V roce 2012 bylo v kraji 1333 členek v 38 ZO. V přepočtu na platící členky vychází počet 
členek na 694. Proti minulému roku je celkový přírůstek platících členek přibližně 300 (stejně 
jako ostatní údaje, je těžko prokazatelný, protože údaje z kraje nejsou úplné a neposkytují 
potřebné informace). Nejvíce členek, uváděných v informacích z kraje, je v okrese 
Litoměřice, jde o 622 členek, ale po přepočtu přes vybrané příspěvky je nejvíce platících 
členek v Ústí nad Labem - 155. Nejméně platících členek je v okrese Chomutov, kde je 39 
členek, o 3 méně než minulý rok.. Nejpočetnější členská základna je teoreticky v ZO Bečov 
130 členek, v okrese Most, podle informací z kraje nelze zjistit, jak platí příspěvky. Nejvíce 
platících členek je v ZO Severní Terasa – 40, v Ústeckém okrese. 
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KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi, např. Magistrát v Ústí, MS ČCK, rodinné centrum 
Slunečník, spolupráce v asociaci NNO. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a 
obecními úřady. Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků a dotací.  
 
Krajské akce: 
Pravidelné a tradiční akce - oslava MDŽ, „Puškinův památník“, každý rok pobyt u moře 
v Chorvatsku (pro velký zájem 2x ročně), v červnu jen „babinec s dětmi“, v září celé 
rodinky). Další akce - Krásy každé generace, Dětský den, Pohádkový les, Naše tradice – akce 
pořádaná každým rokem před Vánocemi, kde členky mají možnost prezentovat své výrobky 
s vánoční tematikou. Ve spolupráci s MS ČČK byla uspořádána předvelikonoční akce na 
hradě Střeliv pro více než sto dětí z mateřských škol – šlo o výrobu kraslic a informace o 
Velikonocích. Ve spolupráci s ORŽ Chomutov kraj pokračuje v pořádání informačního 
meetingu Ústeckého kraje a ČSŽ v rámci projektu Listen to the Voices of Villages. 
V dotazníku navrhlo 98% členek částku pro příspěvek 200 Kč, částku potvrdila i KK. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, maškarní bály pro děti, plesy, slet čarodějnic, 
stavění máje, konec školního roku, návštěvy divadel, výlety, zájezdy, sportovní akce, 
společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy, mikulášské a vánoční akce. 
 
Okres Chomutov  
Nositel LDT, spolupráce s Dětským domovem, velká akce čarodějnic v Úštěku i na 
Blatenských slavnostech, výroba dárků pod stromeček, benefiční koncert s výtěžkem na 
dětskou onkologii.  
 
Okres Louny 
Ve všech ZO pořádání maškarních bálů pro děti i dospělé, tanečních zábav, pálení čarodějnic, 
stavění májek, dětských dnů. Staňkovice - Noc s Andersenem, pomáhání při zřizování 
kreativní dílny a zabezpečení jejího chodu, uspořádání „Broučkiády“, v Kryrech mimo 
uvedených aktivit i Pohádková cesta kolem kryrské rozhledny, sportovní odpoledne žen ze 
Staňkovic, Vroutku a Holedeče. Pomoc místnímu úřadu při „Vánočním posezení“ pro občany. 
 
Okres Litoměřice  
ZO Úštěk - tradiční Maškarní ples a jarmarky, oslava MDŽ společně s městským úřadem, 
pochod do Lukova na „Grunt“, na výstavu malířů Litoměřicka, výšlap na kostelíčky 
„Kalvarie“, zájezd do Babiččina údolí, letní jarmark. ZO Starý Týn – každoročně posvícenská 
zábava s napečenými koláči, na jaře a na podzim úklid návsi a kulturního domu. ZO Radouň – 
„Radouňská pouť“ se soutěží o pouťový koláč, bál. ZO Račiněves – kulturní, společenské i 
sportovní akce.  
 
Okres Teplice  
ZO Novousedlice - zájezdy, např. Liberec, botanická zahrada, Kamenický Šenov – sklářské 
muzeum, do divadla v Teplicích, vítání prvňáčků do školy, vánoční posezení.  
ZO Chotějovice - pořádání sportovních akcí za přispění obce  
ZO Duchcov – pietní akt Duchcovský viadukt, vítání prvňáčků do ZŠ, spolupráce s Radou 
spotřebitelů. 
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Okres Děčín 
ZO Markvartice – obnovení činnosti před dvěma roky. Setkání žen všech generací. 
Spolupráce a účast na masopustu, pořádaném ZŠ. ZO Rumburk – léta spolupracuje se ženami 
z Německa. Vzájemně se navštěvují, jezdí zpívat.  
 
Okres Most  
Nejvíce akcí ZO Mariánské Radčice - pro děti a mládež, různé kroužky – hra na flétnu, 
divadlo, šití. ZO Bečov – akce „Procházka jarní přírodou“, výstavy ručních prací 
s velikonoční a vánoční tematikou, zájezdy, účast na festivalu Kubešova Soběslav.  
 
Okres Ústí nad Labem 
Pomáhání a účast při akcích – Puškinův památník, Naše tradice, florbalový turnaj, turnaj 
v bowlingu, putování po krásách okresu, Pohádkový les, tradiční „Pinčesový turnaj“, pro ženy 
celého kraje, ples ČSŽ, na který jsou zvány i jiné okresy, cvičení pro malé děti, vánoční akce, 
ZO Zubrnice pomáhá při jarmarcích, ZO Trmice - cvičení pro malé děti. 
 
 
 
Královéhradecký kraj 
 
Královéhradeckou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Hradec Králové, Náchod, 
Rychnov n. Kněžnou a Trutnov. V roce 2012 bylo v kraji 886 platících členek v 34 ZO. Proti 
minulému roku je úbytek o 134 členky a o 4 ZO méně (2 základní organizace přešly pod 
evidenci obce a města - organizace v Úpici, která byla velice aktivní, ukončila svoji činnost v 
ČSŽ a přešla pod evidenci města). Nejvíce členek je v okrese Hradec Králové, kde došlo 
k poklesu o 48 členek na 258. Nejméně členek je v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde došlo 
k poklesu o 11 členek na 175. Nejpočetnější členská základna je v ZO Broumov na 
Náchodsku, kde je 94 členek. 
 
KRŽ spolupracuje s úřady a neziskovými organizacemi, s Krajskou radou seniorů v Hradci 
Králové. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim na činnost, 
akce a projekty přispívají, s ČČK, s Humanitárním centrem Charita v Uherském Hradišti. 
Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, popř. sponzorských darů. 
V kraji je příhraniční spolupráce s ženami v Německu a Polsku. 
 
Krajské akce: 
Krajská rada pořádá několikrát ročně akce s účastí členek ze všech okresů v kraji. Jedná se o 
akce, na nichž se setkává více než 80 zástupkyň organizací, probíhá výměna informací 
o činnosti a na výstavách prezentují ženy své výrobky. Patří sem i udržování tradic, předávání 
zkušeností, kulturní činnost i dobrovolnická a humanitární pomoc slabším a postiženým. 
Výsledkem spolupráce s Občanským neziskovým sdružením Hradeckého kraje bylo celkově 
kladné hodnocení - do soutěže „Spokojený zákazník“ ženy nominovaly několik provozoven a 
1. cenu získala prodejna členky ČSŽ z Třebihoště. S Policií ČR a Besipem pro ZO a kluby 
žen byly pořádány besedy o zdraví a bezpečí seniorů. Cvičební a relaxační kurzy. 
Druhým rokem pokračuje spoluorganizátorství s Krajskou radou seniorů v HK při krajských 
akcích ke Dni seniorů. Významné byly akce Ženy na horách a Divadelní léto v Krkonoších. 
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Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, plesy, velikonoční zvyky, slet 
čarodějnic, prodej květin pro Český den proti rakovině, konec školního roku, péče o zeleň, 
výlety, zájezdy, zábavné, společenské a vzdělávací akce i pro děti a seniory, besedy, výstavy, 
mikulášské večírky, vánoční akce.  
 
Okres Hradec Králové 
V okrese je mnoho aktivních organizací. Klub žen z Trávníku aktivně spolupracuje s ústavem 
sociální péče - Domovem pod Kuňkou (např. předvánoční diskotéka),  každý měsíc připravuje 
jednu akci pro veřejnost, organizačně se podílí na sportovním dnu „Trávnický kopec“. Klub 
žen při okrese HK - Klubženky na cestách pořádá měsíčně výlety do různých koutů Česka. 
Poznatky a zážitky zůstávají uchovávány díky pí Pospíšilové v kronikách. 
 
Okres Náchod 
Zajišťování kulturního dění ve městě, dobrovolnické a humanitární pomoci. Udržování 
spolupráce s příhraničím. Víkend „Rodina v ohrožení“ za přispění „Nadace Žena“ - 
seznámení s rodinnou politikou v Královéhradeckém kraji, s péčí o ohrožené děti a s 
prioritami v oblasti sociálních služeb. Doplnění akce o besedu „Hudba v proměnách staletí“ 
s vystoupením žáků z ZUŠ. Náchodská organizace každý měsíc pořádá malé setkání, 
nezapomíná na své přestárlé členky. 
 
Okres Rychnov n. Kněžnou 
Dlouhodobá mezinárodní spolupráce - aktivity ZO při zapojování do společných akcí 
s příhraničním Polskem (ZO Solnice - Velikonoční akce i Dožínky).  
Popularita tradičních akcí např. Babský bál, akce pro děti i seniory, zájezdy do zahraničí i po 
Česku - zámek Kačina, Kutná Hora. Spolupráce s dalšími spolky v obci včetně Klubu 
důchodců. Aktivní organizace mladých žen z Malé Ledské a Slatiny nad Zdobicí zajišťující 
veškeré dění v obcích, jsou velkým přínosem pro okolí. Pořádají jarmarky s ukázkami 
tvořivosti.  
 
Okres Trutnov 
Jedna z nejaktivnějších organizací je ZO Třebihošť. V roce 2012 zde natáčela Česká televize 
a za organizaci vystoupila předsedkyně p. Bláhová. Zhodnotila akce pořádané ženami pro 
veřejnost i dobrou spolupráci s Obecním úřadem - činnost děláme proto, aby se nám dobře 
v obci žilo. Během roku byly další akce - koncert v místní kapli, 13. společenský bál, karneval 
pro děti, vycházky rodin na Zdobín, posezení k svátku matek, sbírka ošacení pro Diakonii 
Broumov. V říjnu zavítala do obce kočovná divadelní společnost Járy Cimrmana. Velice 
aktivní jsou také organizace v Bílé Třemešné, Choustníkově Hradišti a Chmelíku. Trutnovské 
ženy zpestřují vzpomínkový program na bitvu roku1866 nejen účastí, ale i přehlídkou 
dobových kostýmů. 
 
Hořická organizace žen je jediná z Jičínského okresu. Její činnost byla opět nominována na 
udělení ceny Jivínského Štefana. Organizace žen se dostala do podvědomí hořických občanů, 
stejně jako jejich akce. Zapojila se do přípravy výstavy k oslavě 650 let Hořic - návštěva 
delegací z Polska, Slovenska a Maďarska. 
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Ženy na horách 
Víkendové setkání ve Velké Úpě jsme pořádaly v červnu již po sedmé. Přes 40 žen z obou 
krajů si přijelo odpočinout od běžných starostí do Krkonoš. Byl pro ně připraven program 
plný kulturních vystoupení, ruční tvořivostí, cvičení, soutěží a relaxace. Cvičební program a 
soutěže jako vždy připravilo sportovní studio Oáza. O kulturní vystoupení se postaraly ženy 
samy. Tak pohádkové bytosti ovládly hory. Hradecké ženy nám připravily nezapomenutelný 
zážitek v podobě představení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, stejně jako trutnovské ženy 
se scénkou Paleček a jeho kamarádi. Večer byla zařazena soutěž o vynalézavé noční úbory. 
Nechyběly ani turistické výlety a chutný raut z dovezených dobrot. 
 
Divadelní léto v Krkonoších  
Již druhým rokem jsme připravily v červenci setkání dospěláků s dětmi. Účast nás velice 
překvapila, dvacítka dětí z celého kraje přijela do Velké Úpy s babičkami a maminkami. Pro 
děti byl připraven bohatý program plný soutěží, her, cvičení, vycházek a tvořivosti. Dostaly 
od nás různé hračky a drobnosti za účast v soutěžích. V sobotu dopoledne jsme navštívily 
Hasičskou zbrojnici ve Velké Úpě, kde nás provázeli místní dobrovolní hasiči. Seznámili nás 
s jejich technikou včetně ukázek cvičení. Zajistili nám i dopravu zpět - přepravily nás velkým 
hasičským autem. Děti byly nadšeny. Odvážely si upomínkové předměty a nezapomenutelné 
zážitky. Odpoledne jsme společně odjeli na chatu Borůvku, kde se konalo tradiční Divadelní 
léto. V pohádkových kostýmech jsme zpestřili program. To, že jsou děti velice vynalézavé a 
šikovné jsme se přesvědčily z jejich programu, který připravily pro dospělé. Navázaly zde 
nová přátelství a získaly nové kamarády. 
 
 
Pardubický kraj 
 
Pardubickou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Pardubice a Chrudim. V roce 2012 bylo 
v kraji 358 členek v 15 ZO. Proti minulému roku je úbytek o 81 členek a 2 ZO Více členek je 
v Chrudimském okrese, kde došlo k poklesu o 125 členek na 297. Méně členek je v okrese 
Pardubice, kde došlo k nárůstu o 44 členky na 61. Nejpočetnější členská základna je v ZO 
Dřenice – 59 členek. Činnost ukončily ZO Dolní Bezděkov a ZO Čertovina. 
 
ORŽ spolupracují s úřady a neziskovými organizacemi (hasiči,zahrádkáři). Některé ZO 
spolupracují s městskými či obecními úřady, které jim na činnost přispívají (aktivity pro 
veřejnost). Financování je převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků 
 
Krajské akce – tradiční pořádání Víkendového semináře na Konopáči u Heřmanova Městce, 
věnovaného výměně zkušeností a relaxačnímu cvičení.  
  
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, den matek, Dětský den, prodej květin pro Český den proti rakovině, 
akce pro děti i veřejnost, výlety, společenské, kulturní, poznávací a turistické akce, besedy, 
velikonoční a vánoční výstavy, jarmarky, akce pro děti i dospělé, předávání zkušeností, 
znalostí a dovedností, ochrana životního prostředí, péče o kulturní památky, mikulášské 
večírky, vánoční posezení. 
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Okres Chrudim 
Návštěvy starších občanů, udržování tradic,  
 
Činnost základních organizací je velmi rozmanitá. Všechny se zapojují do akcí pořádaných 
okresem. Ve svém okolí prezentuji svoji činnost dle možností.  
 
Budislavské aktivity 
Předsedkyně ZO Budislav, Věra Lopourová, na všech akcích jako zkušená lektorka trpělivě 
předává svoje znalosti, vždy připraví mnoho zajímavých výrobků z netradičních materiálů. 
Jak říká, nikdy se nekoukáme zpět, ale raději dopředu. Začíná vždy s akcí “ Den pro šikulky“ 
s pestrým programem a rukodělnou činností. Také „Čarodějnický den“ je velice v obci 
oblíben. V červnu se konal 4.ročník Budislavského triatlonu za účasti členek ČSŽ, jde o 
soutěže v plavání, jízdě na kole a běhu. Pořádaly jsme také „ fotbal v sukních“ za účasti 5 
družstev. Po ukončení turnaje společně s hasiči si členky vyjeli na výlet na zámek do 
Častolovic a na Rychnovsku navštívili Pivovar a Muzeum hraček. Rok vždy zakončíme 
Adventem, při kterém tvoříme výrobky s vánoční tématikou. Naše členky jsou zastoupeny 
v dalších neziskových organizacích, a tak se o našich aktivitách více dozvídá veřejnost. 
 
Stárneme s nadhledem 
Zajímanou akci pořádala organizace ČSŽ č. 3 Chrudim, šlo o projekt „Stárneme 
s nadhledem“. Program byl zaměřen na zdraví žen. Od zkušených lektorek jsme se dozvěděly 
co je kineziologické ošetření, o významu cílené masáže, jaký význam hraje v našem životě 
dobře zvolená obuv. Zacvičily jsme si pod vedením zkušené lektorky, která nás naučila 
několik cviků vhodných pro každodenní protažení a uvolnění. Na farmářských trzích jsme se 
seznámily s místními bioprodukty. Součástí programu byla také návštěva „Galerie umění“, 
která vznikla v prostorách bývalé konírny a Hamzovy léčebny, která dříve sloužila jako první 
dětský ústav pro léčbu TBC a v současnosti slouží jako centrum pro lidi s pohybovými 
vadami. Součástí léčebny je i rozsáhlý park a arboretum. V této oblasti spolupracuje léčebna 
s Václavem Větvičkou (známým jako ředitel Botanické zahrady v Praze). Paní Jana Zavřelová 
převzala nad naší výpravou patronát a věnovala se nám po celou dobu našeho pobytu 
v léčebně. V přednáškové místnosti nás paní primářka Klapalová seznámila s posláním 
léčebny, s možnostmi léčby a způsoby, jak služeb léčebny nejlépe využít. Zaměřila se také na 
problémy naší věkové skupiny, následovala rozsáhlá diskuse. Při získání mnoha informací 
jsme zjistily, že proces stárnutí můžeme ovlivnit. 
  
 
 
Kraj Vyso čina  
 
V Českém svazu žen kraje Vysočina je registrováno k 31.12. 2012 celkem 58 organizací.  
Počtem 1801 členek se řadí nejen mezi největší, ale také mezi nejaktivnější v celé republice.  
Svoji činnost v roce 2012 zahájila nová organizace ve Svratce (okres Žďár n/S.). Ve všech 
pěti okresech kraje pracují dobrovolnicky Okresní rady žen, na jednání jsou pravidelně zvány 
mimo delegovaných zástupkyň i předsedkyně ZO, které nemají v ORŽ stálé zastoupení.  
 
ORŽ společně s krajským střediskem připravují pro své základní organizace informační 
servis, výměnu zkušeností, námětů a nápadů. Díky anketě „ ČSŽ na rozcestí“ je tato činnost 
zaměřena na konkrétní potřeby a přímou metodickou pomoc, do které se aktivně zapojují 
zástupkyně všech ZO v kraji.  
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Přínosem pro zviditelnění organizace jsou vlastní webové stránky 
www.cszvysocina.estranky.cz, které jsou propojeny až na vlastní stránky organizací nebo 
obcí. Stránky slouží jak pro novináře a další návštěvníky, tak samotným organizacím k 
výměně informací a hledání námětů a nových možností pro obohacení vlastní činnosti. I v 
roce 2012 byla aktivním koordinujícím článkem Krajská rada žen. Víkendové setkání 80 
zástupkyň ZO kraje se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě.  
 
Významná spolupráce letos pokračovala nejen přímo s Krajem Vysočina a Krajským 
uskupením neziskových organizací. Máme zastoupení v Krajské radě seniorů a v pracovní 
skupině „Zdravý kraj“. V roce 2012 byla navázána bližší spolupráce také s mateřskými centry 
a uskutečněna společná setkání, přednášky a besedy zaměřené na sladění profese a rodiny a 
další prorodinná témata. Prostřednictvím Informačního a poradenského centra Vysočina, 
o.p.s. se podílíme na projektu Kraje Vysočina „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, a to akcemi 
„Den pro rodinu“.  
 
 

 
Množství dobrovolnických akcí, kterými ČSŽ v obcích obohatil společenský a kulturní život 
je obrovské a jen těžko lze všechny aktivity vyjmenovat.  
 
Úvodní slovo z výroční zprávy ZO Jámy  
 
Již 4 roky s velkým potěšením a radostí sledujeme, jak naše ZO ČSŽ získává přední místo v životě 
a dění nejen v naší obci. Ví se o nás i v okrese, a kraji, kde je v mnoha případech (v dobrém) 
jmenována ZO ČSŽ Jámy. Hlavní zásluha a poděkování patří jednoznačně našim mladým 
členkám. Svým elánem, nadšením, novými nápady, ale taky pracovitostí a zodpovědností vnesly do 
poklidného fungování ZO spoustu radosti a řadu nových akcí. Zapojily do práce malé i větší děti, 
aktivní zájem projevili i dorostenci a mládež, do dění vtáhly i své muže – a to všechno nám dává 
velkou naději, že se již nemusíme bát o budoucnost naší ZO. Pro nás starší členky je velkou 

Z tiskové zprávy: 
 
Radujme se ruku v ruce  
 
Dne 28. 11. 2012 proběhlo ve Žďárské Kopretině – centra pro rodiče s dětmi, za účasti 
zástupců mateřských center Kraje Vysočina, Českého svazu žen, představitelů kraje 
Vysočina náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Novotného, radního pro oblast sociální a 
rodinné politiky Mgr. et Bc. Petra Krčála, radního pro oblast regionálního rozvoje a 
územního plánování Ing. Bc. Martina Hyského, Mgr. Jiřího Bíny vedoucího odboru 
sociálních věcí a služeb a místostarosty Žďáru nad Sázavou Bc. Ladislava Bárty. 
 
Setkání, které proběhlo, umožnilo mateřským centrům kraje Vysočina a Českého svazu žen 
poděkovat zástupcům kraje a města za jejich dosavadní podporu a seznámit všechny 
účastníky s prorodinnými aktivitami realizovanými v letošním roce. Při setkání seznámily 
představitelky prorodinných organizací zúčastněné se svojí prací v tomto roce. Čas 
adventní je časem obdarovávání – vzájemné podané ruky a časem Poselství do dalšího 
roku. Obě tyto organizace nestojí jen s nataženou rukou. Nabízejí kraji nejen zpětnou 
vazbu, ale také podíl na realizaci prorodinné politiky, spolupráci na projektech a 
kampaních… 
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radostí podílet se v mezích našich možností na práci jamské ZO ČSŽ. Rozzářené oči malých, ale i 
velkých, jsou pro nás všechny největším důkazem o tom, že neděláme zbytečnou práci a dokážeme 
zaujmout všechny bez rozdílu věku.  
 
 
Cesta pohádkovým lesem – anebo čtvrt století s pohádkou  
(Ani se tomu nechce věřit, ale již 25 let Český svaz žen v Náměšti n/Oslavou pořádá každoročně 
cestu pohádkovým lesem.)  
 
V začátcích nám Honzíka z perníkové chaloupky dělal dnes již táta nového Honzy. A kousek dál 
na stanovišti jeho maminka se sestřičkou jako víly a babička si zopakovala školu v roli Macha. 
Sešly se tři generace. Krásné je, že si zasoutěžit přijdou s dětmi tátové a mámy, kteří nám kdysi 
pomáhali a parkem se ozývá smích a radost. A tak to má být, když se dělá něco pro děti.  
 
 
Obec K ř i ž á n k y na Žďársku získala ocenění „ VESNICE VYSOČINY 2012 a třetí místo 
v České republice  
 
Podnět na perníkové Vánoce se zrodil zhruba před rokem, inspirací byla členkám Českého svazu 
žen v Křižánkách perníková vesnička v Norsku. Na sladce vonící vesničce se podíleli všichni - 
ženy, muži i děti, každý přišel podle slov pana starosty se svou troškou do mlýna: „Řekl bych, že 
se zapojila asi stovka lidí. Ženy pekly chaloupky, děti v rámci dílniček vytvářely své vlastní 
domečky, pánové malovali kulisy. Zapojily se všechny generace, od těch dříve narozených až po 
ty nejmladší.“ 
 
 
 
Jihomoravský kraj 
 
Jihomoravskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Blansko, Brno - město, Brno - 
venkov, Břeclav, Vyškov a Znojmo. ORŽ je pět, protože v okrese Vyškov existuje jen jedna 
ZO se 7 členkami. V roce 2012 bylo v kraji 810 platících členek ve 30 ZO. Proti minulému 
roku je celkový úbytek členek 24, ZO je stejný počet. Nejvíce členek je v okrese Blansko, kde 
je 394 členek,  o 1 více než v roce 2011. Nejméně členek je v okrese Brno město, kde došlo 
k poklesu o 3 členky na 12. Nejpočetnější členská základna je v ZO Bulhary na Břeclavsku – 
86 členek, o 1 méně než loni.  
 
Krajské akce: 
Spolupráce s jinými NNO - předsedkyně RNDr. Milínková zastupuje Jihomoravské 
organizace ČSŽ v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje – 
ANNO od roku 2002. Celou dobu je členkou výboru a zastupuje ANNO v oblasti rodinné a 
seniorské problematiky. ČSŽ se jejím zastoupením zúčastňuje projektů s touto problematikou. 
Na regionální konferenci NNO byla v březnu 2012 zvolena do krajské komise pro sociální 
věci a rodinu. Zastupuje ČSŽ také v komunitním plánování sociálních služeb Magistrátu 
města Brna jako vedoucí pracovní skupiny Senioři. (To je platforma převážně NNO 
poskytujících sociální péči seniorům Brna). Kancelář Brno-zdravé město, vytvořila platformu 
pro řešení problematiky seniorů města Brna pod názvem Plán aktivního stárnutí. Členka KRŽ 
je zástupkyní ČSŽ v radě seniorů a zprostředkovává vzájemnou výměnu informací. Dále má 
ČSŽ dobrou spolupráci s organizací Ženy50+ působící v Brně; členky ČSŽ se zúčastňují 
jejich akcí - konferencí a seminářů s rodinnou problematikou. ČSŽ má navázány kontakty 



 26

i na další zahraniční NNO zabývajícími se ženskou a rodinnou problematikou. Zabezpečení 
akcí Den pro nás, které se uskutečnily v okrese Blansko a v Brně. 
 
Mezinárodní spolupráce - tradice dobrých vztahů se slovenskými ženskými organizacemi, 
spolupráce se Združeniem žien Slovenska v mezinárodních projektech (Impulse50+) a 
příprava přeshraničního projektu. 
 
Informace o činnosti krajské organizace uveřejňujeme na webových stránkách 
www.brnocsz.cz a ve zpravodaji, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě(na 
webu). 
 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce : MDŽ, Den matek, Dětský den, masopustní průvody, karnevaly, slet 
čarodějnic, kácení máje, prodej květin pro Český den proti rakovině, sportovní turnaje, 
jarmarky, lidové zvyky, zájezdy, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy 
šikovnosti žen, mikulášské a vánoční akce. 
 
Okres Blansko 
Dětský maškarní karneval, ples, mikulášské bály a besídky, drakiády, vánoční strom a 
besídka, vítání občánků, pokračování v lidových tradicích – ostatky, masopust, kácení máje, 
babské hody, výstavy, jarmarky, sběr papíru a železného šrotu. 
  
Okres Brno - město 
Přednášky a vzdělávací akce. 
 
Okres Brno – venkov 
Dětský maškarní karneval, ples, masopustní akce, kácení máje, babské hody, jarmarky, 
výstavy. 
 
Okres Břeclav 
Dětský maškarní karneval, ples, Mikulášské bály a besídky, lampiónový průvod, vítání 
občánků, babské hody, sběr papíru a železného šrotu, dílničky a workshop. 
 
Okres Vyškov 
Akce pro děti- dětský maškarní karneval a ples, pohádkový les a strašidelná stezka, drakiády, 
lampiónový průvod. 
 
Okres Znojmo 
Mikulášské besídky, babské hody, jarmarky, masopustní akce. 
 
 
Celodenní akce pro ženy na okrese Blansko 
Ženy z okresní organizace v Blansku spojily jednání okresní konference s celodenní akcí pro 
ženy a v hojném počtu se sešly 5. května v dělnickém domě v obci Žďár. Po dopoledním 
konferenčním programu, ve kterém se mimo jiné vzpomínalo i na předchozí úspěšné akce ze 
kterých si ženy odnášely nejen dílka vlastnoručně zhotovená (lektorky a různé rukodělné 
techniky k těmto setkáním neodmyslitelně patří), ale i nové informace, zaměřené na zdravý 
životní styl a péči o zdraví své i své rodiny. I toto setkání využily k tomu, aby se dozvěděly co 
nejvíce o aktuálním stavu svého organismu a po přednášce paní Humpolcové o acidobazické 
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rovnováze, se nechaly otestovat metodou EAM. Zájem byl vysoký, a aby ne, když si tuto 
náplň dne samy přály. Na přání byl i další program a to výroba květinových dekorací suchou 
vazbou. Na své si přišly i milovnice kosmetiky, pro které byla připravena „ochutnávka“ 
antioxidační kosmetiky s Goji a granátovým jablkem. 
 
Okres Brno město a Brno venkov 
Den pro nás je již tradiční akcí pořádanou v SOŠ Morava. Také tento rok, jsme se sešly, 
abychom v jeho rámci uskutečnily krajskou konferenci. Ta tak měla nezvykle vysoký počet 
hostí. Však jsme se také měly za uplynulé období čím chlubit. Čím krajská organizace žila 
nejvíce, jsme si připomněly v obrázkové prezentaci Broni Milinkové. 
Po ukončení konferenční části dne se ženy dozvěděly od paní Gerty Mazalové ze Sdružení na 
ochranu spotřebitele, na co si mají jako spotřebitelky dávat pozor, jak mohou uplatňovat 
reklamace, jak se lze bránit nekalosoutěžním praktikám a co dělat, když už „naletí“. Dotazy 
na řešení konkrétních situací nebraly konce. Ale to už přišla na řadu naše osvědčená lektorka 
Lída Nedorostová a její kouzelné barvičky a šablony a my se pustily do zdobení přinesených 
triček, mikin, ubrousků,  podle toho, co si která přinesla. Barvou hýřila i kosmetika, kterou si 
ženy mohly vyzkoušet na vlastní kůži – ta červená dělala čest svým hlavním složkám – goji a 
granátovému jablku, zelená zase připomínala vysoký obsah aloe vera. A komu to vše bylo 
málo, mohl se podívat a ochutnat chuťovky, které ve svém plastovém nádobí připravila 
Svaťka Gažiová. A krom toho se hodně povídalo, vzpomínalo, prostě byl to den pro NÁS. 
 
 

 
Zlínský kraj 
 
Zlínskou krajskou organizaci tvoří ZO ČSŽ čtyř okresů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské 
Hradiště. V roce 2012 bylo v kraji 1 349 členek ve 40 ZO. Stav je stejný jako v roce 2011. 
Největší počet ZO, tj. 16, byl v okrese Zlín. Nejvíce členek je ve Vsetínském okrese-576 v 
devíti ZO. Nejméně členek bylo v okrese Uherské Hradiště, šlo o 166 členek v pěti ZO. 
Nejpočetnější členská základna je v ZO Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku – 200 členek. 
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi. Jde hlavně o Úřad práce ve Zlíně a Krajský úřad. 
Spolupráce je i s ČČK, Charita Zlín, Kluby maminek, Centrum zdravé rodiny, Obchodní a 
hospodářská komora ve Zlíně její Asistenční centrum, Euroface Consulting s.r.o., rodinné 
centrum NENUDA. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim 
na činnost, akce a projekty přispívají i finančně. Členky pomáhají při společenských i 
sportovních akcích v obci, při akcích pro starší spoluobčany, v oblasti malé ekologie. 
Financování je převážně z vlastních zdrojů, členských příspěvků, projektů, popř. 
sponzorských darů. 
 
Krajské akce 
Účast na konferenci při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity pořádané Krajským úřadem, účast na „Dni seniorů“ na pozvání Rady seniorů ZK, 
spolupráce s radní Zlínského kraje pí Nersesjan v projektu „Strom života“, symbolu aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity. Účast na semináři „Aktuální změny v exekučním řízení a 
dluhové problematice“ pořádaném ve spolupráci s Krajským úřadem. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO:  
 
Fašanky, oslava MDŽ a svátku matek, Květinový den, slet čarodějnic, kurzy vaření, vánoční 
výzdoba, společné návštěvy kulturních akcí, dětské bazárky, vlastnoruční výroba velikonoční 
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dekorace, charitativní činnost pro sociálně slabé rodiny, zájezdy do termálních lázní na 
Slovensko, dětský karneval, dárky předškolákům na Mikuláše, spolupráce na Dětském dni a 
při oslavách sv. Václava a na jarmarku ve Valašských Kloboukách, Živý betlém, organizace 
oslav Dětského dne, na konci školního roku, přivítání adventu slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu, Mikulášské večírky a posezení při svíčkách kolem vánočních svátků. 
Výstavky svých prací, pečení výrobků z jablek a soutěž o nejlepší z nich, vzdělávací akce, 
přednášky a besedy. Za velmi záslužné jsou považovány Bazary a Bleší trhy, které se pořádají 
ve většině ZO, pak návštěvy s blahopřáním k jubileím členek. Činnost ČSŽ v kraji byla vždy 
prospěšná, smysluplná a nesla znak sociálního cítění a pomoci i sousedské výpomoci. 
 
Okres Zlín 
ORŽ - projekt Nadace Žena „Stárneme s nadhledem“, Česko - Slovenský škrpálek, Zlínská 
drakiáda. 
ZO Pozlovice – výšlap na Komonec, Košt slivovice a Košt medu, kurzy enkaustiky, pletení 
z pedigu a vyřezávání z ovoce a zeleniny. ZO Poteč – dětský karneval, turistický pochod, 
zájezd pro důchodce do Napajedel s plavbou parníkem po Moravě, Kateřinské besedování 
s ukázkami ručních prací členek. ZO Štípa – kurzy korálkování, relaxační víkend pro ženy, 
rekreace Chorvatsko. 
 
Okres Kroměříž 
Seminář „Podpora mezigeneračního soužití“ (Evropský rok aktivního stárnutí), výroba a 
výstava adventních a vánočních ozdob, ZO Zlobice - Andersenova noc, spolupráce s 
knihovnou, noční čtení. 
 
Okres Uherské Hradiště 
ZO Rudice – fašanky, dožínkový den, ZO Popovice – módní přehlídka ve stylu „Každá může 
být manekýnka“. 
Muzeum tupesské keramiky s výkladem, kulturní program, společná akce s ORŽ Zlín. 
 
Okres Vsetín 
ZO Jablůnka – devátý ročník „O nejlepší jabkovicu a jabkovou buchtu“, Spolek rožnovských 
žen – „Poznej své město“, Kouzlem adventního času s prodejní výstavou výrobků členek, 
“Sobota jenom pro nás“ z projektu organizace „Celoživotní vzdělávání – priorita a příprava na 
plnohodnotný kvalitní život ve stáří“, „Putování za tvarůžkovou vůní“, zájezdy do Polska a na 
Podhájskou. Ženy z Rožnova účast na soutěži sekání trávy. 
 
Projekt „Stárneme s nadhledem“ 
V sobotu 19. května 2012 se uskutečnil projekt s tématem „Stárneme s nadhledem“, který 
uspořádala ORŽ Zlín, kde hostila zástupkyně ze všech okresů Zlínského kraje. První se svou 
přednáškou, paní Holbová, profesionální masérka, přiblížila účastnicím projektu druhy 
jednotlivých masáží a jejich blahodárné účinky na lidský organismus. Po celý den mohly ženy 
chodit na masáže dle výběru a mohly si nechat udělat suchou pedikúru i s lakováním nehtů, 
které ženy dostaly jak bonus zdarma. 
Další lektorkou byla fyzioterapeutka paní Köglerová. která krátkou, zajímavou a všem 
srozumitelnou formou pohovořila o důležitosti cvičení v každém věku, o jeho účinku na 
zdokonalení a obohacení života. Následovalo rozdělení frekventantek na dvě skupiny. V 
tělocvičně, se usilovně cvičilo s pomocí overbalů, velkých míčů i polomíčů, ženy si 
vyzkoušely chození s trekovými holemi a na závěr předvedla p. Köglerová malou cvičební 
sestavu na nastartování do nového dne. Hodina uplynula jako voda a skupiny se vyměnily. Co 
dělala druhá skupina, to bylo překvapení - byla v areálu bývalého podniku „SVIT“, kde sídlí 
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„Obuvnické muzeum“ a 21. budova (první mrakodrap postavený v Československu), kde nyní 
je krajský úřad. Děvčata si prohlédla různé druhy obuvi, které se nosily v průběhu staletí. V 
21. budově navštívila pověstný výtah pana Tomáše Bati a vyjela až na terasu s výhledem na 
celé okolí Zlína. Bylo to velké a milé překvapení pro všechny. KRŽ Zlín uvolnila finanční 
prostředky na vstup. Po obědě se ujala slova paní Lenka Smažinková, která zasvětila přítomné 
do „tajů“ rostlinné říše, fytoterapie (nauka o bylinách), kterou se aktivně zabývá již deset let. 
Přiblížila účinky jednotlivých bylinek na lidský organismus a jejich léčivou sílu pro různé 
druhy nemocí. Předvedla masáže na zvýšení tělní energie, které si všechny ženy procvičily. 
Její přednáška byla velmi zajímavá a otázky nebraly v diskuzi konce. Ženy si mohly za malý 
peníz nakoupit různé léčivé olejíčky, sirupy a mazání. 
Poslední lektorkou byla paní Jedková. Promluvila o cíli našeho projektu - zdravé stravě a 
začala předvádět v praxi jednoduchou přípravou pokrmů dle zdravé výživy s tím, že se 
nejedná o nic těžkého a nemožného.  
Touto ukázkou jsme chtěly docílit toho, aby se lidé nezalekali a přestali negativně reagovat již 
při zmínce o zdravé výživě. Všem moc chutnalo. Dalším překvapením byla módní přehlídka 
výrobků Zlínské firmy Vabacci, která vyrábí trička a halenky. Samy jsme si je předvedly a 
několik žen si udělalo radost nákupem pěkné věci. 
Náplň semináře se velmi líbila, členky kladně ohodnotily vystoupení a profesionální přístup 
lektorek, což dokázaly formou odpovědí v anonymní anketě, kde se shodly na pokračování 
dalších podobných akcí. 
  

Žňové odpoledne v Rudicích 

Členky ZO ČSŽ Rudice uspořádaly v srpnu pro spoluobčany žňové odpoledne. Myšlenkou 
bylo připomenout mladší generaci, jak bylo velmi náročné sklidit úrodu, která znamenala 
obživu. Akce se uskutečnila s průvodem od místního kostela za účasti kněze a s dechovou 
kapelou. Průvod tvořili sekáči, mlatci a mladý rudický pár, který byl oděn v původním 
rudickém kroji a nesl žňový věnec. Zazněly slavnostní fanfáry, pan farář posvětil věnec, který 
byl předán předsedovi zemědělského družstva zastupujícího vlastníky půdy. V krásné 
atmosféře promluvil a pozdravil starosta obce a ředitel městského muzea Bojkovice. 
Následovala připomínka aktérů, jak to vypadalo za dávných let. Odpoledne bylo vylepšeno 
tanečkem a bohatým občerstvením. Účastníci mohli projít muzeem a prohlédnout si 
fotogalerii a uchované projevy dávných hospodářů, kteří ukončení žní pro dělníky pořádali. 
Poděkováním členkám byla velká účast a srdečná atmosféra.  
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Moravskoslezský kraj 
 
Moravskoslezskou krajskou organizaci tvoří ZO v okresech Bruntál, Nový Jičín, Karviná, 
Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a ZO Slavkov u Opavy. 
V roce 2012 bylo v kraji 1520 platících členek ve 42 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek o 73 členek. Byla zrušena 1 ZO v okrese Nový Jičín. Nejvíce členek, 440, je v 
Novojičínském okrese, zde došlo k poklesu o 20 členek. Nejméně členek je v Slavkově u 
Opavy, kde je stejný počet členek jako v minulém roce, tedy 48. 
Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a obecními úřady, které jim přispívají na jejich 
činnost sponzorskými dary. Moravskoslezský kraj má mezinárodní spolupráci v okrese Nový 
Jičín s organizací Slovenských žen z Martina a v okrese Karviná se ženami z Polska. 
 
Krajské akce - Moravskoslezský kraj i v roce 2012 uspořádal tradiční Víkend pro ženy, který 
se uskutečnil v Trojanovicích hotelu Beskyd a který byl spojen i s Krajskou konferencí. 
Zúčastněny byly všechny Okresní rady žen v Moravskoslezském kraji. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Havířov v květech, Dětský den, karnevaly, Velikonoční 
výstavky, slet čarodějnic, konec školního roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, 
výstavy šikovnosti žen, mikulášské večírky, vánoční akce, Víkendy pro ženy a zájezdy. 
 
ORŽ Ostrava - taneční večer pod názvem „ Pochováni basy“ pro všechny ZO, v březnu 
návštěva divadelního představení, každoroční pořádání Vánoční výstavy v Petřkovicích za 
účasti všech ZO okresu Ostrava.  
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ORŽ Nový Jičín - setkání žen v Suchodolu nad Odrou v duchu lidových tanců a Country pro 
ženy ze všech ZO, pravidelné pořádání velikonočních a vánočních výstavek 
  
ORŽ Frýdek – Místek  
každoroční oslavy MDŽ pro členky v kině Vlast, ve spolupráci s KSČM  
ZO Riviera výroba panenek, která měla velký úspěch, 
ZO Brušperk  cvičení a jóga pro ženy. 
  
ORŽ Karviná  - veliká popularita akce Pohádkový les s účastí obyvatel, Vánoční jarmark, za 
účasti místních i členek ORŽ z Havířova s nabídkou výrobků s vánoční tématikou. 
  
ORŽ Bruntál  - Velký Pavlovický den, kam byl pozván Ruda z Ostravy, akce měla obrovský 
úspěch, členky ORŽ připravily pohoštění a zábava trvala do ranních hodin. 
  
ORŽ Havířov - Havířov v květech – ORŽ připomněla Ženy celého světa, členky ušily 
kostýmy Japonek, Arabských žen i jiné, ZO Dolní Datyně - sousedské posezení s dětmi 
Havířovské babky prezentující ČSŽ na vystoupeních po republice. 
  
  
Olomoucký kraj 
 
Olomouckou krajskou organizaci tvoří ZO ve všech okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Šumperk, Jeseník. 
V roce 2012 bylo v kraji 1 144 platících členek ve 44 ZO. Proti minulému roku je celkový 
úbytek 91 členek, počet ZO o 4 klesl.. Nejvíce členek je v Olomouckém okrese, kde došlo 
k poklesu o 37 členek na 472. Nejméně členek je v okrese Prostějov, kde je členek 82 o sedm 
méně než v roce 2011. Nejpočetnější členská základna je v ZO Lutín v Olomouckém okrese 
se 64 členkami. Vznikly dvě nové ZO a bylo jich zrušeno šest. 
 
KRŽ spolupracuje s úřady a organizacemi. Některé ORŽ a ZO spolupracují s městskými a 
obecními úřady. Financování je převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků.  
Olomoucký kraj má mezinárodní spolupráci s Polskem a Slovenskem. Je v okrese Šumperk, v 
ZO Rapotín pod názvem Česko-Polská mozaika s Raskovicemi v Polsku a v ZO Ruda nad 
Moravou s Karovjankou v SR. V okrese Jeseník jde o spolupráci ZO Mikulovice s polskou 
obcí Glucholazy, vč. soutěží, hlavně v oblasti kuchyně. Spolupráce přerostla v přátelství mezi 
rodinami. 
 
Krajské akce: 
Víkend pro ženy v Sobotíně počátkem června, květinový den – vybraná částka za prodej 
kytiček dosáhla výše 37 tisíc Kč. 
 
Z činnosti ORŽ a ZO: 
 
Tradiční akce: MDŽ, Den matek, Dětský den, masopust, vítání dětí do života, spolupráce se 
školou např. vítání dětí do první třídy, karnevaly, slet čarodějnic, Květinový den – účast všech 
ORŽ na prodeji kytiček ve spolupráci se studenty středních škol, konec školního roku, výlety, 
společenské a vzdělávací akce, ekologie a příroda, besedy, výstavy šikovnosti žen, 
mikulášské, vánoční akce a koncerty. 
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Okres Olomouc  
Přednášky z oblasti zdravovědy pro ženy i pro mládež, z oblasti financí včetně diskuzí. 
ZO v Rouské – kulturní a sportovní vyžití pro děti z dětských domovů ze sedmi stacionářů. 
ZO Třebčín – masopustní den, velikonoční a vánoční výstavy, udržování tradice včetně 
Obecního práva. 
 
Okres Prostějov 
ORŽ Prostějov zapojení do přednesu básní Wolkerův Prostějov.  
Účast ZO Jesenec v soutěži Zahrádka – každé ženy pohádka, spojená s pozváním na výstavu 
Flora Olomouc jako ocenění úspěchu. Zapojení do regionálních slavností.  
ZO Konice – spolupráce s Občanským sdružením Srdíčko.  
 
Okres Přerov 
Zapojení do regionálních slavností, vč. pořádání plesu, přednášek. 
ZO Opatovice – šití masek pro děti i dospělé na karnevalová vystoupení. 
 
Okres Šumperk 
Pořádání soutěží - Zábřežská Barbiniáda, zabývající se výtvarnými pracemi dětí, včetně 
Zábřežské opony, kde jde o divadelní dětskou soutěž. ZO Ruda nad Moravou – dodržování 
tradice maškarních bálů, 
ZO Moravi čany - podílení na regionálních slavnostech ve spolupráci s Obecním úřadem.  
 
Okres Jeseník 
Krásně zdobené kraslice, cukrářské výrobky, výstavy řemeslných prací. 
 
Není zde obsažena celá činnost, mnoho prospěšných akcí dělají ženy nejen pro sebe, ale 
hlavně pro ostatní. Oproti městům si na vesnici musí vše zajistit a zorganizovat místní svazy, 
spolky a sdružení ať se jedná o kulturu, vzdělání, sport nebo o sousedskou výpomoc. 
Podstatné je dělat akce s radostí tu rozdávat. Pak i členkám přináší jejich činnost radost a 
smysluplnost.  
 
Víkend pro ženy v Sobotíně 
Víkendové dny nadchly přítomné ženy díky přednášejícím lektorkám i zvoleným tématům a 
také výbornou organizační úrovní. Velkým zážitkem byl i zájezd na Dlouhé Stráně, včetně 
prohlídky elektrárny, která je ojedinělá ve Střední Evropě. Všechny potěšil i pohled na okolní 
přírodní krásy. Večer byla na programu řecká hudba s tancem. Nechyběla tombola a vyhlášení 
vítězek půlnočního představení v nočním úboru a to v nočním úboru s čepečkem z roku 1910 
a v současném stylu. Nechyběla výměna zkušeností členek z jednotlivých okresů v kraji a 
zhodnocení činnosti i samotné akce v Sobotíně. Spokojenost byla veliká.  
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Kraj Praha 
 
Pražskou krajskou organizaci tvoří ZO ze šesti obvodů. V roce 2012 bylo v kraji 254 platících 
členek v 18 ZO. Proti minulému roku je celkový úbytek o 17 členek, počet ZO se nezměnil. 
Nejvíce členek – 86, je v obvodu Prahy 6, kde došlo k poklesu o 5 členek. Nejméně členek je 
v obvodu Prahy 10, kde je 15 členek, stejně jako minulý rok. Nejpočetnější členská základna 
je v ZO Suchdol na Praze 6, tj. 52 členek.  

KRŽ spolupracuje s městskými úřady, většina obvodů spolupracuje s Kluby seniorů, 
spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu. 

Pražskou členskou základnu tvoří 252 členek, převážně seniorek, a témata setkání 
jednotlivých obvodů jsou svým obsahem vedena v duchu vyhlášených projektů a grantů; 
členky se účastní odborných přednášek, vzdělávacích a kulturních akcí, výletů, koncertů i 
některých sportovních akcí (cvičení pro seniory). Členky obvodů navštěvují také společné 
akce kraje, pomáhají při jejich zajištění. Přispívají také na charitativní akce např. Květinový 
den, Sluníčkový den, Světluška, Pastelka, Konto bariéry, MAMMA HELP, Tříkrálová sbírka. 
Členky Prahy 5 již po několikáté předaly háčkované a pletené bačkůrky, ponožky a kulíšky 
pro nedonošené děti do nemocnice v Motole a porodnice U Apolináře. Nezanedbatelná je i 
účast na akcích/seminářích a konferencích, pořádaných Radou seniorů ČR. 
 

Krajské akce: Jedná se o akce pořádané v Kaunicově paláci: Svátky jara a Advent, které se 
staly tradicí. Program obsahuje přednášku, kulturní vložkou bývá živá hudba a je doplněn 
prodejem drobných, a zajímavých výrobků členek za symbolické ceny. Společenský večer 
pořádaný Aliancí žen s rakovinou prsu, pořádaný společně s KRŽ Praha, Koncert židovské 
hudby a autogramiáda. Účast na mnoha zajímavých akcích - konference „Aktivní stárnutí a 
mezigenerační solidarita v ČR“, pochod Prahou – AVON – proti rakovině prsu, Praha 
přátelská každému věku-KD Smíchov, závěrečná konference Aktivní stárnutí a mezigenerační 
solidarita – Břevnovský klášter. Příspěvky na charitativní akce /Květinový den, Sluníčkový 
den, Světluška, Pastelka, Konto bariéry, MAMMA HELP, Tříkrálová sbírka a další/. 
Pokračuje spolupráce se Společností čínských žen. 

 
Z činnosti ZO: 
Na všech obvodech se konala pravidelná setkání členek v programu včetně přednášek se 
zdravotní, sociálně – právní tématikou dále na téma bezpečnost seniorů a bytová politika, 
návštěvy koncertů, divadel a kin, výlety, besedy o zajímavých osobnostech. Účast na 
charitativních akcích, oslavy MDŽ, MDD. 
 
Praha 3 – účast na křtu DVD Okresní přebor - BONTON, Žižkovský výtvarný salon, 
Žižkovské pavlače, Žižkovské vinobraní, Plaveme prsa – plavecká štafeta v českých a 
moravských městech 
 
Praha 4 – Libuš - schůzky každých 14 dní s Klubem důchodců,  odborné přednášky, kulturní 
akce, výlety. 
Praha 4 - Spořilov – každých 14dní schůzky u předsedkyně, počítačový kurz, universita 
volného času - přednášky v KD, návštěva Státní opery, divadel, výlety, zájezdy, přednášky: 
Zdravé potraviny, rod Schwarzenbergů, Černínů, Šternberků, Vojta Náprstek a jeho vztah 
k ženám, výlet Poděbrady, Drábské světničky, pobyt v lázních Libverda, akce s Klubem 
důchodců Spořilov. 
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Praha 5 – každý měsíc obvodní setkání s programem, cvičení se židlemi, oslavy jubilantek 
Tradiční Tříkrálové posezení s programem, přednášky Božena Němcová, Léčivé houby, 1.máj 
na Výstavišti Holešovice, pěvecké vystoupení - senioři ze Zbraslavi. 
Každoroční účast na pietním aktu na hřbitově Malvazinky s položením květiny 
k Pomníku ženy, pietní akt na Olšanských hřbitovech, Vánoční posezení s programem. 
Členky předaly háčkované a pletené bačkůrky, ponožky, kulíšky pro nedonošené děti do 
nemocnice v Motole a porodnice U Apolináře. Jde o tradiční akci.  
 
Praha 6 –obvodní setkání s programem, spolupráce s KLASEM, vystoupení dětí z MŠ, 
pěvecká skupina z Prahy 4 „Zpívání pro radost“, kurz první pomoci (několik lekcí), vydání 
certifikátu o absolvování, beseda s herečkou Annou Kulovanou 
přednášky: o Boženě Němcové, o Alfonsu Muchovi, Zlatý poklad republiky, o Islandu s 
promítáním, Pacifická Kanada, o léčivých houbách a rostlinách, Policie ČR o bezpečnosti 
seniorů, pietní akt u Zemědělské univerzity v Suchdole, rozsvícení vánočního stromu a 
otevření Betlému  
 
Praha 8 – účast na akcích pořádaných městskou částí Praha 8, CAP Burešova (program pro 
seniory, přednášky, kurzy), pietní akt na Kobyliské střelnici a Ďáblickém hřbitově. 
 
Praha 10 - Dubeč – společné akce s MÚ Dubeč, setkání seniorů Na Špejchare, pietní akt u 
pomníku padlých, rozsvícení vánočního stromu. 
 
Návštěvy Dětského domova 
Za krásného dne se uskutečnila návštěva členek v Dětském domově Charlotty Masarykové na 
Zbraslavi, spolu se ženami ze Spolku čínských žen. Návštěva měla i symbolické datum - 1.6., 
tedy Mezinárodní den dětí. Členky ze ZO ČSŽ obvodu Prahy 5 (většinou seniorky), vybraly 
částku 1.000 Kč a KRŽ Praha přispěla částkou taktéž 1.000 Kč. Po dohodě s ředitelkou Mgr. 
Vorlíčkovou byla zakoupena sada DVD Nejkrásnějších večerníčků. Čínské ženy obdarovaly 
děti ovocem, sladkostmi, oblečením, obuví, předaly finanční dar ve výši obdivuhodných 
22000 Kč. Po seznámení s historií domova a jeho režimem jsme si prohlédly celé zařízení. 
Kapacita domova je dvacet dětí a tak se jim mohou věnovat stejně jako v domácím prostředí. 
Na závěr jsme byly za dětmi na zahradě, kde mají k dispozici i krásný bazén. Odcházely jsme 
s pocitem, že je o děti dobře postaráno a s přáním, aby bylo co nejméně těch, kteří toto 
zařízení potřebují. 
 
V listopadu se konal pro děti koncert. Iniciátorkou akce byla členka z Prahy 3, Elsa Dunajová. 
Člen hudební skupiny měl pro děti připravené velice poutavé hudební pásmo složené 
z různých písniček a melodií, nápaditě dětem vysvětlil „muzikanty a jejich nástroje“, které má 
prý ukryté ve svých klávesách. Zpěvem obohatila vystoupení mladičká zpěvačka. Mnohé 
písničky a melodie děti znaly a tak se přirozeně zapojily do vystoupení. Závěrem jsme dětem 
předaly dárečky k Mikuláši a srdečně se rozloučily s přáním, že se opět setkáme v příštím 
roce. 
 
Advent  
Letošní adventní setkání, opět v historických sálech Kounicova paláce se konalo již 
počtrnácté. Stalo se tradicí oslavovat začátek Adventu a příchod vánočních svátků s našimi 
členkami a jejich přáteli. Program byl velmi pestrý. Jiřina Drobná z Prahy 6 připravila 
poutavé vyprávění ze života J.J.Ryby. Poté její překrásná recitace obohatila program. Pásmo 
koled a vánočních písní přednesli Senioři ze Zbraslavi.  
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Rozsáhlejší projekty a mezinárodní spolupráce v roc e 2012  
 
Rok 2012 byl hraniční – jeden projekt v březnu 2012 končil a druhý v listopadu 2012 začínal.  
 
Jak posílit dovednosti na trhu práce 
Projekt OP LZZ: Jak posílit dovednosti na trhu práce (CZ.1.04/3.3.05/31.00249; doba 
realizace: 1. 4. 2010 -31. 3. 2012). Cílovou skupinou byly ženy i muži nad 50 let, dlouhodobě 
nezaměstnaní, či pečující o závislého člena rodiny. Místo realizace: Středočeský kraj 
(především Kladno - Švermov, Kosmonosy, Berounsko a Zdice, Praha východ/západ 
(spádově InPc Praha, Nekázanka 16 (18)). Poznámka: Z důvodu stěhování kanceláří ČSŽ 
jsme s tímto projektem ukončily i několikaletou činnost Informačního a poradenského centra 
v Praze. 
 
 
Práce – most k mým d ětem 
Projekt OP LZZ: Práce – most k mým dětem (CZ.1.04/3.4.04/88.00396; doba realizace: 
1.11.2012 - 31.10.2014). Projekt je realizována na území Jihočeského kraje v partnerství tří 
subjektů: Audit organizace s.r.o. (předkladatel), Český svaz žen – krajská organizace 
Jihočeského kraje, Město Tábor. Plánovaný výstup: Centrum "Práce - most k mým dětem" 
pro Jihočeský kraj představuje subjekt, jehož cílem je slaďování pracovního a rodinného 
života matek a otců s důrazem na specifické životní situace (svobodná matka, rozvod, úmrtí 
životního partnera). Centrum bude orientováno na cílovou skupinu zaměstnavatelů, 
zaměstnanců, personalistů, manažerů a pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí na 
úřadech územně samosprávních celků v Jihočeském kraji. 
 
 
 
CIVEX-Moldova 
Koncem roku 2012 jsme společně s organizacemi International Centre for Democratic 
Transition  (Maďarsko), Fundacja Kobieca (Polsko) a Asociatia obsteasca "lnteractiune" 
(Moldavsko) připravili projekt pro ženské organizace v Podněsteří. Projekt byl pod názvem 
CIVEX-Moldova   schválen k realizaci v rámci grantu Mezinárodního visegrádského fondu 
k realizaci od roku 2013. 
 
 

Doplňující informace 
 
ČSŽ se v rámci České ženské lobby zapojovalo do některých společných aktivit, k tomu jsme 
paralelně v listopadu 2012 obesílaly jednotlivě všechny české poslance a poslankyně v 
Evropském parlamentu s výzvou, aby podpořili Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti 
násilí na ženách a domácímu násilí; připojily jsme se konkrétně k akcím na podporu 
zadržených žen z Pussy Riot.  
 
Individuálně se připojujeme k celosvětovým kampaním na podporu žen / ženských práv 
organizovaných AWID a Equality Now. 
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V srpnu 2012 jsme zpracovaly připomínky k Národní strategii podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 až 2017 (MPSV), a to samozřejmě z hlediska genderu, žen / rovných 
příležitostí. 
 
Přednášky / informační materiály pro: 
1) Vietnamský svaz žen - ženské hnutí v ČR, ČSŽ 
2) Ministerstvo práce, invalidů a sociálních věcí Vietnamu - Rovné příležitosti: legislativa a 
institucionální rámec, role občanské společnosti. 
 
Informa ční a poradenské centrum ČSŽ – Havlíčkův Brod 
http://www.inpc.estranky.cz/  
 
V roce 2012 jsme transformovaly naše Informační a poradenské centrum (InPc) v Havlíčkově 
Brodě na o.p.s.: InPc je výstupem projektu Equal MOPPS, je tradičně zaměřen zejména na 
podporu žen na trhu práce (zejm.po mateřské/rodičovské), služby pro rodinu. Koncem roku 
2012 se v něm za podpory Kraje Vysočina začíná budovat Family Point. 
 
 
 

Publikace 2012 
 
Rok 2012 je rokem, kdy se pořádal celorepublikový sjezd a v souvislosti s touto významnou 
událostí vydal Český svaz žen upravený dotisk brožury Ženy a Český svaz žen, mapující 
období let 709 – 2012 (ISBN 978 – 80 – 87227 – 03 -9)  
 
V rámci struktury celé organizace lze říci, že prakticky všechny složky (KRŽ, ORŽ, ZO) si 
vydávají vlastní informační bulletiny / zpravodaje. 
 
Na celorepublikové úrovni vychází dvakrát do roka celobarevný Zpravodaj „Žena třetího 
tisíciletí“, pro rok 2012 však obsahoval převážně organizační informace pro zajištění sjezdu, 
nové návrhy dokumentů organizace a plánovaných organizačních změn. Jako interní časopis 
byl proto v r. 2012 zhotoven pouze černobíle. 
 

 

Poděkování partner ům 
 
Za velmi úzkou a dlouhodobou spolupráci děkujeme všem našim partnerům! 
 
Dále bychom rády poděkovaly všem partnerům, městům a obcím, dobrovolným sdružením, 
místním podnikatelům a společnostem, které významným dílem podporují činnost našich žen 
na místní a regionální úrovni. 
 
 
 
 
 



 37

Seznam často používaných zkratek 

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

Přehled hospoda ření za rok 2012 
(Přílohou dále) 

 
 
 
 


