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ČESKÝ SVAZ ŽEN V KOSTCE 

 

Český svaz žen z.s. (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; 

naše organizační struktura je tak budována na základě územního principu. Sdružujeme ženy bez ohledu na 

jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a jsme zároveň 

otevřeny spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci. Posláním našeho spolku je 

podporovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost nejen našich členek. Ve 

svém programu se hlásíme k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opíráme se 

o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.  

 

Základními cíli ČSŽ jsou:   

 prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti 

 podíl na zlepšování kvality života v místě působení 

 aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních vztahů 

 rozvoj osobnosti žen formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti 

 humanitární aktivity 

 uspokojování kulturně společenských zájmů členek 

 

Český svaz žen má v současnosti téměř 13 000 členek působících ve 454 základních organizacích. Jako 

koordinační jednotky na krajské úrovni slouží krajská střediska ČSŽ, která zároveň zajišťují administrativní 

podporu příslušným krajským organizacím (a dále až na základní úroveň). Více o nás najdete na stránkách 

www.csz.cz a www.rovnesance.cz. 

 

Český svaz žen z.s. je členskou organizací sítí The Associated Country Women of The World 

(www.acww.org.uk), Česká ženská lobby (www.czlobby.cz) a Rada seniorů ČR (www.rscr.cz). Máme také 

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

 

Český svaz žen z.s. je navíc zřizovatelem těchto neziskových subjektů:  

 Nadace Žena (www.nadacezena.cz);  

 Střední odborná škola Morava o.p.s (www.sos-morava.cz);  

 Informační a Poradenské centrum Vysočina o.p.s. (http://www.inpc.estranky.cz ), které je výstupem 

víceletého projektu v rámci 2. kola IS Equal (2005 – 2008). 

 

 

Složení Ústřední rady žen 2015 

 
Předsedkyně: 

Mgr. Jana Chržová 

 

Místopředsedkyně: 

Mgr. Margita Březnová 

Členky 

 

Eva Drncová 

Mgr. Jana Hoffmannová 

Mgr. Jana Kvochová 

Valerie Lukášová 

Miroslava Olšáková 

Ing. Alena Ortová 

Pavla Polišenská 

PhDr. Jiřina Radová 

Květa Rybárová 

Karla Skuhrová 

Ing. Věra Slavíková 

PhDr. Ivana Štrossová 

Bc. Božena Vávrová 

Alena Vránová 

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

ženské lobby (www.czlobby.cz)  

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

STŘEDOČESKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Středočeský kraj, IČ: 00424862  

 

Krajské středisko ČSŽ  

Ostrovského 253/ 3 

150 00 Praha 5 

E-mail: stredocesky.kraj@csz.cz  

Web: www.stredocesky.estranky.cz  

Středočeský kraj se řadí svou rozlohou mezi největší kraje v České republice a ve svých 8 

okresech čítá k 31. 12. 2015: 55 základních organizací a 1557 členek. 

 

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

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

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

V r. 2015 okres Kladno navštívil okres Benešov (květen), okres Rakovník navštívil Okres Příbram 

(červen) a ženy z okresu Mladá Boleslav navštívily okres Nymburk (září). 

 

Některé z nejzdařilejších akcí vyhodnotily samy členky Středočeského kraje pro r. 2015:  

Akce divadlo:  

Akce KRŽ našeho kraje se tento rok zúčastnilo celkem 325 účastnic. 

Jelikož byl tento rok zájem nad naše očekávání, bylo 

nutné přihlášené členky rozdělit na dvě skupiny a zajistit 

ještě náhradní představení, a to i v jiném divadle. 

Dne 20. 5. 2015 - 275 našich členek, včetně několika 

odvážných manželů, navštívilo divadlo U Hasičů, kde 

jsme se zúčastnili natáčení pořadu televize Barrandov 

„Sejdeme se na Cibulce“. Natáčely se rovnou dva díly 

pořadu, v prvním jsme se setkali s paní Kubišovou a 

dalšími hosty, druhý díl byl zaměřen na domácí 

mazlíčky, kde byl mimo jiné i ředitel ZOO z Hradce 

Králové, který přinesl s sebou živého hada a afrického ježka. Závěrem jsme mohli obdivovat 11 

cvičených Papoušků. Všem se akce moc líbila. 

Víkendový seminář 16. + 17. 10. 2015 v Praze: 

Našeho seminář (realizovaného částečně za finanční podpory dotace Úřadu vlády a grantu z Norských 

fondů: Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR vč. posilování odborných 

kapacit členek ČSŽ v regionech) se zúčastnilo celkem 77 účastnic ze šesti okresů našeho kraje. Seminář 

byl zaměřen na násilí na ženách a na seniorech. Páteční den byl pro nás volnější. Úvodem byly informace 

z činnosti kraje, následovalo setkání se Štěpánkou Duchkovou a Oldřichem Víznerem, po společné 

večeři nám Pavel Skalický zahrál a zazpíval Hašlerovy písničky. Následovala volná zábava při sklence 

vína a poté přesun do Hostelu. 

mailto:stredocesky.kraj@csz.cz
http://www.stredocesky.estranky.cz/
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Druhý den, ihned po společné snídani, jsme se dozvěděly velmi zajímavé informace formou přednášek 

od kolegyň z partnerských organizací Nesehnutí a proFem.  

Byly to celkem tři přednášky s přestávkami na kávu. Celý seminář byl zakončen losováním malých 

dárků pro každou účastnici. 

  

  

 

Zhodnocení roku 2015 očima jedné členky… 

Než jsme se nadály, blíží se konec roku 2015 a my se můžeme ohlédnout s pocitem, že jsme ani letos 

nezlenivěly. Uspořádaly jsme pravidelné akce pro děti – Karneval, Dětský den, Drakiáda, Pochod do 

Lidic, Dlabání dýní, Mikulášská. Moc nás těší, když v sále KD potkáme malé ratolesti s rodiči, kteří 

vlastně chodili na naše akce jako malí. Není to jednoduché na každou akci vymýšlet nové atrakce, 

zabezpečit je a zafinancovat.  

Pro dospělé jsou akce podobné – Valentýnská maškarní, Mikulášská taneční zábava. Ale také oslava 

MDŽ, pomoc při akcích baráčníků. Bohužel jsme letos neuskutečnily náš společný cvičební víkend, na 

který jezdíme téměř deset let. To, že nezapomínáme na kulatá životní výročí, bereme jako samozřejmost 

a desítkářky si svoje „ovečky“ hlídají. Většinou na schůzích si ještě společně připijeme a dooslavíme. 

Návštěva vánočních koncertů a představení – to už prostě k adventnímu času patří neodmyslitelně. Jedna 

z našich členek zpívá ve sboru a pro nás je to milé zastavení v předvánočním shonu. Jdou děti i my 

dospělé. Je až překvapivé, jak dnešní děti, o kterých se tvrdí, že jsou hyperaktivní …. jsou v prostorách 

kostela ukázněné a pozorně naslouchají. Každoročně jsme chodily s dětmi do Národního divadla na 
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Louskáčka. Pohádkové nastudování baletu upoutalo všechny. Bohužel letošní změna choreografie a 

moderní prvky nás odradily od nákupu vstupenek. Zato návštěva Letní scény Vyšehrad nás každoročně 

uchvátí. A ještě když vyjde počasí, tak to nemá chybu. Teplý letní večer, sklenka vína a komedie – to je 

ta nejlepší kombinace pro spokojenost. Letos jsme byly na Vyšehradě na představení Vysavač s B. 

Kleplem. Měly jsme připravené pláštěnky, ale ani letos jsme je nemusely použít. Chodíme i do 

premiérových kin na přenosy z La Scaly a Metropolitní opery – balet Romeo a Julie, opery La Traviata 

a Rusalka. Samozřejmě nevynecháme ani každoroční představení opery v Divoké Šárce – v přírodním 

prostředí. 

Navštívily jsme 34 představení divadelních (činohra, balet, muzikál) a filmových a koncerty. Ani se to 

nezdá, ale nabídka byla tak veliká a členky, které rády chodí za kulturou samy nebo se svými 

nejbližšími, mohly jít. V některých divadlech nás už u pokladny znají, protože když kupuji 10-15 

lístků, není to obvyklé. Je ideální, když seženeme lístky na veřejnou generálku, protože to je v jiné 

cenové relaci a ne každá si může dovolit dávat často za lístek 400 - 700 Kč. 

Kdo se pravidelně zúčastňuje Mikulášské, už ví, že odpoledne dražíme dětské svícny a peníze 

předáváme do místní mateřské školy. Večer na taneční zábavě před půlnocí dražíme svícny, které 

zhotovili dospěláci. Výtěžek předáváme do místní základní školy. Několikrát jsme vydražovaly i 

strom, který dominuje sálu v KD. Letošní krásně vzrostlý smrk, který nám tam přivezl a upevnil pan 

Drsek, jsme nevydražily. Byl tak velký, že to prostě nešlo. Ale Roman Holan přišel s dobrým nápadem 

– vykutal hlubokou díru u naší kaple, obecní úřad zakoupil dlouhou rouru, Roman ji okolo zasypal a 

do ní byl spuštěn mikulášský strom. Nyní je tedy                     vedle kaple osvětlený další vánoční 

strom.  

Všechno, co děláme, čeho se zúčastňujeme, by nešlo bez toho, že bychom nebyly dobrá sehraná parta, 

která v základním složení funguje už téměř 30 let. Nejvíc nás těší, že přicházejí stále nové mladé členky, 

které jen nepoukazují na nedostatky, ale mají chuť a elán, nápady a nebojí se práce, která není zaplacená 

a za kterou někdy slyší jen připomínky. Obrovskou oporu máme v Obecním úřadu. Pan starosta Kettner 

nám vždy vyjde vstříc. Všechno v naší obci je propojené. Děti z mateřské a základní školy zdobí sál 

před akcemi. Spolky a zastupitelé nám pomáhají – ať už je to možnost uspořádat akce na hřišti TJ Sokol, 

ozvučení akcí, hasiči na dětském dnu. Velký dík patří sponzorům, kteří nás finančně podporují – bez 

nich bychom na většině akcí dováděli bez jakéhokoliv občerstvení pro děti, bez cen a bez atrakcí. Vždyť 

např. kouzelnické představení stojí 5000 Kč. Ale nejdůležitější - neobejdeme se bez nadšenců, kteří nám 

pomáhají nezištně a jsou už takovými našimi „čestnými členy“ - naši manželé, kteří nám ochotně chodí 

pomáhat, nebrumlají a jsou vždy připraveni se štaflemi, vrtačkou, dobrou radou, přivezou, odvezou, 

naloží, upevní ... 

Přeji jménem ČSŽ Kněževes všem našim občanům vánoční svátky, strávené v kruhu svých nejbližších 

a do roku 2016 pevné zdraví, úsměv na rtech a pohodu v duši. 

Bohdana Pavlíková 

ZO Žleby okres Kutná Hora 

V září jsme se zúčastnily spolu se Sokolem Žleby zájezdu pro děti na zámek a do parku s bludišti v 

Loučni. Výlet se velmi vydařil, počasí přálo, děti se moc bavily, dospělí byli velmi spokojeni. My jsme 

přispěli poloviční částkou k úhradě ceny za autobus. 

V měsíci říjnu se naše členky zúčastnily vzdělávacích seminářů v Kutné Hoře a v Praze. 

V obou případech šlo o akce dvoudenní. Pražský byl zaměřen na násilí v rodinách/hlavně na ženách a 
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seniorech/, kutnohorský na první pomoc při napadení a záchranu života. Obě akce byly velmi zdařilé a 

moc jsme se dověděly. V říjnu i v listopadu jsme opět vyjely na výstavy do Lysé nad Labem. 

Dne 29. 11. jsme se členkami Sokola Žleby uspořádaly Adventní rozsvěcení vánočního stromu. 

Tentokrát nás zklamalo počasí, ale i přes jeho nepřízeň se sešlo přes 35 dětí a ještě více dospělých. Děti 

si zdobily perníčky, pouštěly svíčky v ořechových skořápkách, rozkrajovaly jablíčka a spolu s dětmi z 

LŠU jsme zpívaly koledy. 

Dne 12. 12. opět se Sokolem Žleby jsme už tradičně uspořádaly Čertovskou diskotéku s nadílkou, 

programem, soutěžemi a tancem. Přišlo 46 dětí, vystoupilo 23 mažoretek, nadílku rozdalo 6 žáků (7. - 

9.třídy) v kostýmech čertů, andělů a Mikuláše. I tyto bytosti nám zatančily. Uspořádaly jsme 

dovednostní soutěže pro 36 dětí. Diskotéka má vždy úspěch. 15. 12. jsme (také už tradičně) vyjely do 

Prahy - nasát vánoční atmosféru, bylo to fajn. 

Na závěr roku (samozřejmě též tradičně) jsme 

se sešly na hodnotící členské schůzi, tentokrát 

pojaté jako "Pyžamová". Hodnotily jsme rok 

uplynulý a plánovaly rok 2016. Samozřejmě 

nechyběla dobrá nálada, vtipy, občerstvení a 

hodnocení kostýmů - pyžam a jiných nočních 

úborů. Jsme se svojí prací spokojeny, protože 

víme, že jsme jedna z nejlepších a nejpilnějších 

organizací v republice. Naše členky jsou velmi 

obětavé, nejsou líné dát hodně energie, ale i 

vlastních prostředků pro seniory, ženy i děti 

naší obce. Máme radost, když můžeme dát radost i druhým. 

Mgr. Hana Němečková předsedkyně ZO Žleby 

 

JIHOČESKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Jihočeský kraj, IČ: 00424935 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Lannova 63 

370 01 České Budějovice  

E-mail: jihocesky.kraj@csz.cz  

 

V roce 2015 měl Jihočeský kraj 2153 členek v 81 ZO (6 okresů). 3 ZO byly zrušeny a 1 nová přibyla. 

Proti minulému roku je úbytek 216 členek, nově přijatých bylo 108. Nejvíce nových členek (11) přijala 

ZO Latrán (Č. Krumlov). Nejpočetnější členskou základnu má ZO Borovany na Českobudějovicku – 

65 členek. 

Z činnosti KRŽ 

Zimní a jarní měsíce byly věnovány účetnictví. Probíhala školení v návaznosti na nový občanský 

zákoník, vedení pokladní knihy a Peněžního deníku ve všech okresech kraje. Ze základních organizací 

se účastnily hlavně pokladní, předsedkyně i revizorky. 

mailto:jihocesky.kraj@csz.cz


Stránka 8 z 54 

Projekt podpořený Nadací Žena na téma Seznámení se s postupy první pomoci obsahoval dvoudenní 

víkendový seminář a čtyři besedy v různých okresech kraje s celkovým počtem 153 účastnic. 

Za přispění ústředí ČSŽ se uskutečnily 2 víkendové semináře na téma Istanbulské úmluva – Prevence a 

potírání násilí vůči ženám a domácího násilí s předsedkyní Mgr. Janou Chržovou a vedoucí krajského 

střediska, Alenou Vránovou. Přes 150 žen se zúčastnilo setkání k MDŽ v Českých Budějovicích, které 

již tradičně krajské středisko pořádá. 

Krajské středisko také opět pořádalo zájezdy do zahraničí, jak do maďarských lázní Bükfürdő s účastí 

101 žen, tak na Azurové pobřeží ve Francii - 59 žen. Zájezdy jsou velmi oblíbené, také je využívají 

členky ze všech sedmi okresů kraje již 8 let. 

KRŽ aktivně spolupracuje s Radou seniorů Jihočeského kraje. 

ORŽ a ZO: 

Akcí, které se každoročně konají v mnoha ZO, je bezpočet, například: 

Na Českobudějovicku probíhá již druhá řada zábavného odpoledne Hry bez hranic mezi čtyřmi ZO. 

Každý rok, vždy v srpnu, připraví jedna ZO 8 – 10 soutěžních úkolů a čtyřčlenné družstva bojují. 

Rozhodčí to mají náročné, ale poctivě měří čas i správnost provedení úkolů. Organizátorem nyní byly 

Bavorovice a řada soutěží originálně tematicky rozdělených na jaro, léto, podzim a zima, neměla chybu. 

Humor, legrace, bojovnost soutěžících družstev, vše zakončeno pod vánočním stromečkem předáváním 

medailí a odměn soutěžícím, následným občerstvením a zábavou do pozdních večerních hodin. 

 

Na Jindřichohradecku ZO Střížovice uspořádala velice zajímavě Den dětí. Akci nazvaly Poznávání 

řemesel a ve své obci navštívily různé řemeslníky, aby dětem ukázaly jejich práci, jako kováře, švadlenu, 

zedníka a další profese. Viděly „na živo“, jak se která práce dělá. Některé úkony jim byly svěřeny, aby 

si samy vyzkoušely, co je to námaha nebo zručnost. Děti byly nadšené… 

 

Ze Strakonicka je to například jedna z akcí ZO Dřešín, jak ji vylíčila jejich předsedkyně: 

Mnohé již bylo napsáno o tom, že v životě snad každé ženy je na prvním místě laskavé opečovávání 

celé rodiny a spokojenost všech kolem. To je ženám dáno od přírody do vínku, rovněž jako pracovitost, 

poctivost v práci, ohleduplnost, pečlivost a spolehlivost. Jestliže chce žena vše zastat, myslí nejdřív na 

ostatní a na sebe samotnou jí už nezbývá ani čas a často ani síla. A někdy může být překážkou žena 

sama sobě, jestliže si sama sobě nemůže nebo snad ani nechce dovolit věnovat trochu péče jen a jen 

sobě. A protože na změnu není nikdy pozdě, rozhodly jsme se uspořádat 7. února RELAXAČNÍ 

SOBOTU. To znamená – celý den pro sebe, když si to dovolíš. K tomu jsme využily nově 

zrekonstruované bývalé školy ve Dřešínku, která nám po dohodě s paní starostkou byla skvělým 

zázemím.  

Dopoledne jsme využily k povzbuzení těla i ducha formou nenáročného protahovacího a relaxačního 

cvičení jógového charakteru s cvičitelkou paní Křišťanovou z Volyně. 

Poté následoval společný oběd – krásně prostřený švédský stůl z vlastních zdrojů – podělily jsme se o 

zdravé pomazánky, saláty, zákusky, pečivo i ovoce a zeleninu. Přitom jsme se ještě mohly poučit o 

racionální výživě, ochutnat vlastní výrobky i vyměnit recepty. Při kávě či čaji se vytvořila krásná 

atmosféra vzájemného sdílení jako živná půda pro slibovanou přednášku: „ Žena a muž – dva světy, 

avšak jeden kruh“.  

Až z Přírodní zahrady Rudolfov u Č. Budějovic k nám dorazila paní Irena Kovářová. Tato milá 

usměvavá žena nám láskyplně vyprávěla o tom, jaké přednosti máme jako ženy a v čem se lišíme od 
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mužů a že tyto oba světy by se měly doplňovat a ne spolu soupeřit. Oba jsou totiž specifické a oba se 

potřebují k tomu, aby vznikla kolem nás harmonie a klid. Při vytváření harmonie a láskyplného prostředí 

má nezastupitelnou roli ženství a žena jako taková. Přitom jsme si mohly uvědomit, jaké děláme chyby 

a jak moc práce na sobě každá máme, chceme-li něco změnit k lepšímu. 

Po přednášce následovalo kondiční 

cvičení s p. Jitkou Hanušovou – radostné 

veselé cvičení pro děti nám pomohlo 

vstřebat a zažít předchozí povídání. Na 

chvíli jsme si dovolily být dětmi a ani 

jsme si nevšimly, že už bude čas k 

rozchodu. Ani se nám nechtělo končit, 

najednou jsme nikam nepospíchaly a na 

všechno se začaly dívat s nadhledem. 

 

Co dodat závěrem? 

Snad jen to, že uspořádat relaxační den byla správná volba. Ženy byly velice spokojené, proto jsme si 

na podzim dne 17. 11. úspěšně celou akci v podobném duchu zopakovaly: dopoledne relaxační cvičení 

s V. Duškovou, společný oběd, beseda s J. Vilánkovou na téma „Žena a rozvoj osobnosti“, ukázka 

břišních tanců spojená s výukou v podání T. Krametbauerové.  

A nakonec jsme si slíbily, že pokračovat budeme v příštím roce, neboť se nabízí opět spousta dalších 

podnětů, jak si dovolit pečovat sama o sebe, abychom byly spokojené. 

          Zdeňka Šašková 

Svaz žen Češnovice  
 

Na letošní zájezd byl problém sehnat autobus, takže jsme jely až v sobotu 10. října. První zastávkou na 

cestě za poznáním, poučením a zábavou byly katakomby pod kostelem Neposkvrněného početí Panny 

Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Krypty byly budovány jako součást kostela v letech 1656 - 1676. Staly 

se pohřebištěm členů jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty, měšťanů a vojska. 

Důmyslný ventilační systém se podílel na procesu přirozené mumifikace těl. Součástí katakomb je 

expozice instalována v původních prostorách krypt. Vypráví návštěvníkům příběh barokních 

jezuitských Klatov. Lze tu získat zajímavé informace o jezuitském řádu a životě v 17. století.  

Poté jsme zamířily přibližně třináct kilometrů na jihozápad od Klatov, kde se na vrchu nad širokým 

údolím Úhlavy nachází zřícenina hradu Klenová. Spolu s přilehlým zámkem z 19. století a celým 

komplexem staveb v podhradí, je areál spravován Galerií Klatovy. První zmínka o pánech „z 

Klenového“ pochází z roku 1287. Už od poloviny 17. století hrad pustl a tak se okolo r. 1737 připomíná 

jako trosky. Obnovu zříceniny v duchu dobového romantismu a výstavbu zámku započal budovat v r. 

1832, hrabě Eduard Stadion. V místě příkopu vznikl park, ve zřícenině byla vybudována vyhlídková 

terasa, odkud je krásný výhled po okolí. Do roku 1948 Klenovou vlastnila rodina malířky Vilmy Vrbové 

– Kotrbové, poté byl vlastníkem stát. Po roce 1989 byl celý areál vrácen paní Vilmě Vrbové – Kotrbové. 

Paní Vilma neměla dědice a tak zámek odkázala státu s podmínkou, že zde zůstane galerie. V zámku je 

pěkná zámecká restaurace, kde jsme si daly dobrý oběd a odpočinuly si.  
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Popojely jsme 40 km a před námi se objevil monumentální hrad Rábí tyčící se na vápencovém kopci 

nad stejnojmennou obcí. Je to nejrozsáhlejší 

česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním 

z nejvyspělejších obranných systémů své doby v 

Evropě. Jádro hradu vzniklo patrně na počátku 

13. století. Předpokládá se, že úkolem hradu bylo 

chránit obchodní cestu spojující města Sušice a 

Horažďovice a také značně bohatá rýžoviště zlata 

podél řeky Otavy. Jan z Rýzmberka, jenž byl 

znám jako politický činitel a odpůrce husitů 

vlastnil hrad od r. 1407. Proto také husitská 

vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla, a to v roce 

1420 a 1421. Při druhém obléhání byl před 

branami hradu vážně zraněn v oblasti pravého oka 

vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Právě se ztrátou Žižkova oka je hrad dodnes spojován. Při prohlídce 

nám průvodkyně pustila audiovizuální simulaci středověké bitvy. Bylo to velmi zajímavé a působivé. 

Zájezd jsme zakončily kávou v místní hospůdce. 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Plzeňský kraj, IČ: 71223177 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Sladkovského 28 

326 00 Plzeň 

E-mail: plzensky.kraj@csz.cz  

 

Plzeňskou krajskou organizaci tvoří základní organizace v 8 okresech a v roce 2015 bylo v kraji 1420 

členek v 49 základních organizacích (ZO). Krajská a okresní organizace spolupracují s neziskovými 

organizacemi, státní správou, dětskými domovy, domovy pro seniory i domovy pro osoby se zdravotním 

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

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

 

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

klubem žen, Sokolem, Dobrovolnými hasiči, Český červeným křížem, Konzumním družstvem, 

základními a mateřskými školami, Svazem rybářů, chovatelů, zahrádkářů, Svazem tělesně postižených 

a Kluby seniorů. Dotace od OÚ a MěÚ dostávají přímo ZO a to zpravidla na konkrétní akce. Organizační 

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

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

Staňkov. Na místní úrovni je vykazována spolupráce dále s obecnými a městskými úřady, Levicovými 

klubem žen, Sokolem, Hasiči, Zahrádkáři, Konzumním družstvem, základními a mateřskými školami, 

Svazem tělesně postižených a Kluby seniorů. 

 

Dotace od OÚ nebo MěÚ v roce 2015 vykázalo 14 organizačních jednotek ve výši 185 tis. Kč. Další 

organizace spolupracují s obcemi při různých akcích a výročních a zajišťují různé činnosti v rámci 

přímého financování z obecních rozpočtů.  

 

 

 

 

mailto:plzensky.kraj@csz.cz
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Krajské akce  

 

Dne 3. března 2015 tradiční krajská oslava MDŽ ve spolupráci LKŽ v Plzni a ORŽ Plzeň-město ve 

velkém sále KD Peklo s účastí kolem 300 osob a bohatým programem. 

 

Dne 16. dubna 2015 se uskutečnil v rámci projektu hlavního spolku z Norských fondů seminář „ Násilí 

v rodině, na ženách, seniorek – co je to Istanbulská smlouva“ v zasedací místnosti ČSŽ v Plzni- 

lektorky Mgr. Jana Chržová a psycholožka PhDr. L. Nejedlá.  

 

 

 

Projekt: Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do 
regionů ČR 
č. 3620005 

 

 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 

fondů. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz. 

 

 

 

  

Dne 13. května se uskutečnil Český den proti rakovině se zaměřením na nádory reprodukčních orgánů- 

řada našich členek se akce tradičně zúčastnila - velkou radost jsme měly z úspěchu členek ZO 

Cheznovice, kterým se podařilo získat za 200 kusů kytiček 12 850 Kč!! Děkujeme! 

 

Tradiční Den pro ženu – 25. května 2015 - jednalo se již o 6. ročník 

 

Celokrajská akce se konala v konferenčním sále E- Centra 

v Guldenerově ulici v Plzni. Hlavní téma dne znělo „znáte své 

léky?“ a bylo zaměřeno zejména na bezpečnost podávání 

léků, lékové interakce a duplicity, možnost ovlivnění účinků 

bylinkami, nápoji, pokrmy. Jako lektora se nám podařilo 

získat MUDr. Michala Prokeše, odborníka ze společnosti 

Infopharm Praha. Tato společnost velmi ochotně poskytla 

lektora bez nároku na honorář a to jako sponzorský dar naší 

krajské organizaci, za což děkujeme. Vystoupení lektora a 

jeho prezentace bylo velmi zajímavé a poučné. Přítomné ženy 

se dozvěděly kromě mnoha zajímavostí i to, že si uživatelé léků mohou nechat udělat jejich analýzu na 

www.znamsveleky.cz. Do 2 dnů od zadání dotazu obdrží analýzu odborníka a informaci, zda užívané 

léky jsou či nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám, nápojům a pokrmům by se při jejich užívání 

měli vyvarovat. 

 

Milým hostem našeho setkání –„ v křesle pro hosta“ - byla předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová, která 

hovořila o současných aktivitách svazu, probíhajících i připravovaných projektech, nadcházejícím 

Kongresu žen v Praze, problematice násilí na ženách a petici na podporu ratifikace Istanbulské smlouvy 

Českou republikou. Velmi zajímavé byly poznatky a dojmy z její pracovní cesty s vládní delegací do 

New Yorku. 

 

Zpestřením programu byla malá výstavka ručních prací členek a kulturní vložka – taneční vystoupení 

členek ZO Blovice z jižního Plzeňska. Akce se zúčastnilo 65 žen.  

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/
http://www.znamsveleky.cz/
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Celodenní zájezd na Tachovsko se uskutečnil 29. září 2015  

V Tachově navštívilo 44 účastnic nově zrestaurovaný zámek, následovala prohlídka centra města a 

městských hradeb s průvodkyní, prohlídka Jízdárny Světce a pro zdatné turistky výšlap na rozhlednu 

Vysoká. Při cestě zpět do Plzně jsme navštívily zámek Bor u Tachova. Doprava byla hrazena 

z prostředků kraje. 

       

  

Z činnosti ORŽ a ZO 
Většina aktivit členské základny je realizována v ZO a klubech. Činnost většiny OJ je zaměřena na 

oslavy MDŽ, Dne matek, besedy, přednášky, akce pro děti, seniory. Ženy organizují i řadu dalších 

aktivit např.: posvícenské zábavy, Kateřinské věnečky, bály, burzy odívání, velikonoční a vánoční 

výstavy, výtvarné dílny, kulturní a sportovní akce, mikulášské nadílky, vítání občánků, návštěvy 

divadel, zájezdy, sběr ošacení pro Diakonii Broumov, vánoční trhy apod. Členky výborů navštěvují své 

členky při významných životních jubileích. Tradicí mnoha ZO je účast na Českém dnu proti rakovině. 

 

Okres Beroun 

ORŽ a Klub žen v Berouně ve spolupráci s LKŽ organizuje každoročně okresní oslavu MDŽ v Žebráku 

s bohatým kulturním programem a velkou účastí z celého okresu / kolem 300 osob/, dále pravidelné 

zájezdy do Lidic. ORŽ spolupracuje se Zvláštní školou v Žebráku a Domovem pro postiženou mládež 

v Suchomastech. 

 

Okres Domažlice 

ORŽ spolupracuje s LKŽ a finančně se podílí na okresní oslavě MDŽ v Domažlicích. 

ZO Čermná – pořádá každoročně Kateřinský věneček a to nepřetržitě od roku 1951, spolupracuje se 

Sokolem, SDH, OÚ a Dětským domovem ve Staňkově, pořádá sbírky pro Diakonii Broumov, přednášky 

pro seniory, vítání občánků, návštěvy jubilantek. Horšovský Týn pořádá akce pro ženy, burzy dětského 

odívání, zájezd do Františkových Lázní, spolupracuje se Svazem tělesně postižených. ZO Rybník měla 

v roce 2015 bohatou činnost, pořádal dětský karneval, velikonoční dílny, máje, sběr ošacení, vánoční 

výstavu, Mikulášskou nadílka pro děti, rozsvěcení vánočního stromu a zpívání koled, spolupracuje 

s obecním úřadem. ZO Milavče zajišťuje cvičení pro ženy, akce pro děti – maškarní bál, Mikulášskou 

nadílku, oslavu dne dětí, Kateřinskou zábavu, masopust, besedy pro členky. 

 

Okres Klatovy 

Činnost ORŽ i ZO v okrese je ovlivněna úmrtím aktivních členek ing. Štichové, J. Uhlíkové, St. 

Čepické, za které se nedaří zajistit náhradu. 

ZO Chmelná má velmi bohatou činnost – dětský karneval, akce ke Dni matek, Den dětí a sportovní 

akce, Masopust, návštěva jubilantek, péče o kapličku. ZO Mochtín – tradiční ples v Hoštičkách, vítání 

občánků, zájezd do divadla v Praze, návštěva jubilantek, akce ku dni dětí. 

 

Okres Plzeň-jih 

Nejpočetnější /100 členek/ a jedna z nejaktivnějších ZO v kraji - Blovice navštěvují pravidelně divadla 

v Plzni, organizují výlety po kraji i České republice, sbírky ošacení pro Diakonii Broumov. Světluškový 

večer a lampionový průvod pro děti i dospělé, v roce 2015 to byl 

již čtvrtý ročník této akce, která má vždy velký úspěch a to jak 

mezi dětmi, tak dospělými, předvánoční posezení s programem, 

návštěvy jubilantek. Účast na Českém dnu proti rakovině - 

vybráno 8 255 Kč, spolupráce s Muzeem jižního Plzeňska při 

akcích.  

 

ZO Merklín pořádal společenský ples společně s TJ Sokol, 

pálení čarodějnic, lampionový průvod, dětský den včetně 

zájezdu do Centra Lvíček do Plzně, zájezd na muzikál Carmen 

do Prahy, zahájena spolupráce s MC Myška, kde se učí ručním 

pracím - pletení a háčkování čepiček, bačkůrek a rukaviček pro FN Plzeň pro nedonošené děti. 
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Mikulášská nadílka pro děti. ZO Ždírec zajišťuje kroužek dovedných rukou, uspořádala dětský 

maškarní ples, akci k MDŽ, výstavu květin a výrobků z kroužku dovedných rukou, zájezd do divadla 

Pluto do Plzně a na výstavu do Čimelic a do divadla R. Brzobohatého do Prahy. Zajímavá byla beseda 

s pracovníky Ekocentra Spálené Poříčí, pro děti pak lampionový průvod, pohádkový les a drakiáda.  

ZO Spálené Poříčí – jarní posezení, návštěva Záchranné stanice živočichů a zvířat a Infocentra ve 

Spáleném Poříčí, výstava ručních prací, spolupráce s knihovnou.  

ZO Čižice požádala oslavu MDŽ, společné vyjížďky na kolech po okolí i celodenní výlet na kolech do 

ZOO Plzeň, úklid návsi a kapličky, spolupráce při zajištění akce „Setkání rodáků“ při příležitosti 900 

od založení obce, pomoc při přípravě akcí pro děti. 

ZO Štěnovice – akce k MDŽ, čarodějnice, sbírka pro Diakonii, besedy, předvánoční setkání, výroba 

vánočních dekorací, jubilea členek. 

ZO Měcholupy – s novým vedením přibylo aktivit zejména pro děti – drakiáda, lampionový průvod, 

andělská besídka, výroba vánočních přáníček, sázení ovocných stromků v obci. 

ZO Svárkov – péče o náves a květinovou výzdobu, úklid kapličky, akce ke Dni matek, opékání buřtů, 

stavění májky, předvánoční setkání. 

  

Okres Plzeň-sever 

ORŽ v roce 2015 zajistila v rámci projektu Nadace Žena 3denní víkendový seminář v Praze na téma 

„Jak správně užívat léčivé přípravky“. Akce se konala ve dnech 9. – 11. 10. 2015 a účast byla celkem 

27 členek z toho 21 z okresu PS, ostatní z okresu Domažlice a Plzeň-jih. Původně byla akce plánována 

pro 70 osob, což se nepodařilo naplnit. Program byl doplněn o seminář věnovaný Istanbulské smlouvě. 

Součástí akce byla dále komentovaná prohlídka Senátu a divadelní představení ve Vinohradském 

divadle. Akce byla financována zejména z projektu Nadace žena, příspěvku VZP, účastnických poplatků 

členek a rozpočtu ORŽ Plzeň-sever. 

 

ZO Hromnice – členky se schází pravidelně 1x měsíčně, připravují oslavu Hromnic nazvanou 

„Hromnické Hromnice“, jarní pochod obcí, ochutnávku pečiva „Štrůdlování“, zájezd na Horažďovicko, 

sbírka ošacení pro Diakonii Broumov, máje, vánoční trhy. Pro děti je v obci pořádána řada aktivit 

například dětský maškarní ples, dětský den s programem a táborákem, strašidelný les, okresní soutěž 

dětských požárních družstev, dětský bazárek. 

ZO Kyšice – akce k MDŽ, zájezd na cibulový trh do Hořovic, silvestrovská zábava. 

ZO Chrást – maškarní bál pro děti, zájezd na zámek Žleby a do Kutné Hory, předvánoční posezení. 

ZO Vejprnice – spolupráce s obcí, účast na společných okresních a krajských akcích. 

ZO Tatiná – velká akce k MDŽ s vystoupením obyvatel DOZP Horní Bříza s pohádkou Sněhurka a 

7trpaslíků, zájezd do divadla Pluto do Plzně pro 80 osob, účast na Českém dnu proti rakovině – výbráno 

9 200 Kč, akce k MDD, vánoční akce – advent a rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy. 

Bdeněves – zájezd od Plzně – divadlo Pluto, prohlídka Loosových bytů, akce k MDŽ, vítání prázdnin, 

návštěva kulturních akcí – Plzenští heligonkáři, muzikál „Mýdlový princ“, slavení adventu. 

 

Okres Plzeň-město 

Aktivní spolupráce s Levicovým klubem žen – příprava krajské oslavy MDŽ, společné zájezdy, 

návštěvy divadel, účast na pietních akcích v Lidicích. Pravidelné jsou vycházky po Plzni a okolí, 

poznávání významných domů a pamětních desek slavných rodáků. Společné návštěvy divadla v Plzni. 

V roce 2013 byla ustavena nová organizace Starý Plzenec nyní s 11 členkami, v roce 2015 již s 18 

členkami. Členky pořádají každoročně velkou akci k MDŽ, výlety a turistické vycházky po okolí 

Plzence, návštěva památek v Plzni, zájezd do kláštera v Chotěšově, akce pro děti, spolupráce na 

organizaci akcí v obci. 

ZO střed – besedy, vycházky za krásami Plzně, sbírání plastových víček pro nemocného chlapečka. 

ZO Skvrňany – účast na společných krajských akcích, spolupráce s LKŽ, oslavy jubilantek, výměna 

receptů. 

 

Okres Rokycany 

Dlouholetá spolupráce s Domovem Zvíkovecká kytička, návštěvy akcí v Domově, spolupráce s 

Muzeem v Rokycanech. Předvánoční posezení členek ORŽ a Klubu žen, návštěva vánoční výstavy ve 

Zbirohu.  
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ZO Zbiroh připravuje pravidelné velikonoční a vánoční výstavy ručních prací, burzy dětského oblečení, 

slavností akce k MDŽ s dárkem pro každou členku, besedy, návštěvy jubilantek, spolupráce 

s Mateřským klubem, školami a Domovem ZK. Společná návštěva /45 členek/ zámku ve Zbirohu. 

ZO Cheznovice organizuje zajímavé akce každý měsíc, beseda s Policií, akce s Klubem důchodců – 

návštěva Muzea v Mýtě, návštěva „Zvířátkova“ v Olešné, společná posezení s ženami se sousedních 

Tění, v roce 2015 zavedena nová tradice na 1. května – „Posezení na Větrné hůrce“. Oblíbené jsou 

pravidelné Kuličkiády, za účasti členek rokycanského Onko klubu a žen z Tění. Každoročně se členky 

zapojují do Květinového dne Ligy proti rakovině. V roce 2015 dosáhly vynikajícího výsledku - za 200 

kusů květinek měsíčku vybraly 12 850 Kč, za což obdržely poděkování od Ligy proti rakovině i KRŽ 

Plzeňského kraje. 

ZO Klub Rokycany – návštěva muzea v Rokycanech, jarní setkání žen Rokycanska v Sokolovně, 

návštěva Lady Klubu – předvánoční posezení s kosmetičkou, výroba adventních věnců, ukázky 

dárkového zboží ze dřeva a textilu. 

 

Okres Tachov  

ZO Tachov připravila akci k MDŽ s bohatým programem dětí z MŠ a účastí zástupců vedení města. 

Připravila s dalšími složkami akci pro děti k 1. máji. Dětský den ve spolupráce s mateřskou a základní 

školou Sadová. Dlouholetá je spolupráce se svazem tělesně postižených, MŠ a ZŠ., Domem dětí a 

mládeže, LKŽ a KSČM. Uskutečnila se společná prohlídka nově otevřeného zámku, muzea a rozhledny 

Vysoká. Členky se starají o úklid společných prostor, pečují o zeleň. Na akce zajišťují ochutnávky 

vlastního pečiva. 

ZO Bor - akce k MDŽ s účastí starosty, občerstvením a dárky pro členky. Uspořádán byl zájezd do 

Mariánských Lázní společně ze ZO Tachov. Nově členky zaujala výroba různých ozdob z korálků, které 

již vystavovaly na zámku v Boru společně s dalšími ručními pracemi členek. Každoročně členky 

připravují předvánoční setkání. 

 ZO Černošín spolupracuje při všech akcích v obci, členky navštívily divadlo v Plzni a klášter 

Kladruby. Oblíbené je plavání v bazénu v Konstantinových Lázních. Pravidelně se koná posezení ke 

Dni matek a novoroční vycházka. Členky nezapomínají ani na významná životní jubilea. 

 

  
 

MDŽ Tatiná – vystoupení DOZP Horní Bříza Účastnice MDŽ v Tatiné 
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KARLOVARSKÝ KRAJ  

 

V Karlovarském kraji fungují pod hlavičkou ČSŽ 3 okresy – Sokolov, 

K. Vary a Cheb – s počtem 14 ZO a 250 členek, akcí svazu se však 

zúčastňují další sympatizující ženy. 

 

 4 ZO spadají pod ORŽ Sokolov 

 5 ZO řídí ORŽ K. Vary  

 5 ZO působí pod ORŽ Cheb. 

 

Z činnosti organizace … 

Členky okresu Cheb např. spoluorganizovaly oslavy MDŽ v Chebu, 

pracují v klubu důchodců, v r. 2015 se zúčastnily Konference nevládních 

neziskových aktivit Karlovarského kraje. Dále Spolupracují s KPCCH a 

dalšími nevládními organizacemi ve městě a účastní na prodeji kytiček 

proti rakovině. 

Dne 5. 5. 2015 zorganizovaly zájezd do Klášterce n. Ohří, kde si 

prohlédly muzeum porcelánu na zámku a potom rozsáhlý zajímavý park 

u řeky Ohře s pávy. Dále se pokračovalo do města Kadaně, které nás 

uchvátilo svoji čistotou a krásně upravenými náměstími. Prošly jsme si 

starodávné uličky a 

skončily v Radniční 

restauraci na obědě. 

Posledním zastavením bylo 

město Ostrov n. O., kde je 

nově opraven zámek 

s překrásným atriem se 

starodávnými hodinami. 

Výlet byl završen cestou 

parkem do Mini ZOO, kde 

bylo předáno čtyřnohým 

svěřencům něco na zub. 

Výlet se vydařil, počasí bylo nádherné. 

Činnost členek je velmi rozmanitá; členky organizují akce, které se již dají považovat za tradiční 

(masopustní akce „Babí hop“ nebo oslava MDŽ, vítání jara), podílejí se i na aktivitách veřejného 

občanského života v rámci jednotlivých okresů. Příkladem může být celoroční úklid zastávek (ORŽ 

Sokolov), prodej květin u příležitosti Českého dne proti rakovině, pečení zákusků na každoroční pouť u 

kapličky sv. Anny. Navštěvují přednášky, pořádají společné výlety, chodí na kondiční cvičení, pořádají 

sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé. Spolupracují s Domovy seniorů, navštěvují Dětský domov 

v Karlových Varech.  

 

 

 

Dne 22. 10.2015 byl 

uskutečněn ještě jeden zájezd 

a to blízkého okolí a to na hrad 

Vildšejn do Skalné, kde nás 

provedl jeden z majitelů p. 

Pumr. Ukázal nám sbírku 

hasičského náčiní, 

vysokozdvižný žebřík, který 

musel být celý rozebrán a 

následně umístěn v poschodí 

hradu. Dále se pokračovalo na 

Štekrův mlýn v blízkosti 

Františkových Lázní, kde 

chovají koně. Po prohlídce 

okolí jsme zjistily, jaká je 

příroda mocná čarodějka, 

protože 22.10 kvetly fialky 
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Akce (namátkový výběr): 

 Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech 

 Pečení zákusků na každoroční pouť u kapličky sv. Anny 

 Vítání občánků společně s OÚ s malým dárkem knížkou  

 Návštěvy u příležitosti jubileí - občané od 60. let pod patronací obce 

 Účast na všech aktivitách obce 

 Členky také například chodí na kondiční cvičení v Sokole a na jógu; pravidelně zpívají ve 

sboru v Háječku, vystupují v Pečovatelských domech v Domech důchodců 

 Tradiční každoroční masopustní akce „Babí hop“- maškarní průvod. Velká účast, hodně 

masek 

 Oslava MDŽ – v zámeckém pivovaru. Členky dodaly vlastní pečivo  

 Na Dětský karneval pekly ženy perníčky.  

 Turistický pochod – Stezkou Karla Čapka 

 Oslavy 1. Máje – retro pojetí oslav s velkou účastí v průvodu  

 3. masopustní průvod masek Útvinou a přilehlými obcemi - akce pořádaná ve spolupráci s 

hasiči (ženy, hasiči a příznivci masopustní tradice) 

 Pyžamový dětský den 31. 5. V pyžamech byla většina dětí (50), ale i 25 dospělých. Akce 

byla zakončena kácením máje. 

 Pro členky a sympatizující připravena dvě posezení - na jaře k MDŽ a koncem listopadu 

předvánoční. 

 Společně s OÚ navštěvují starší ženy při jejich životních jubileích. 

 Diskotéka pro děti (leden, duben, říjen) a další. 

 

Spolupráce s ANNA KK 

(Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje).  

 Účast na jednáních rady a tematických školeních. 

 Vystavování našeho propagačního panelu při akcích Asociace, pro zviditelnění činnosti naší 

organizace. 

 Spolupráce při vyhlašování Osobnosti neziskového sektoru Karlovarského kraje za rok 

2014. Cílem ankety bylo ocenit, povzbudit a podpořit lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru, 

nebo jej významně podporují a současně zviditelnit celý neziskový sektor. 

 

 

A další akce … 

 Účast na 2. ročníku Otročínských slavností – Agrofest. Slavnosti měly připomenout místní tradici 

v zemědělství a napodobit trochu dožínky. Průvod ženy doplnily stylově v pracovních krojích s 
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původními nástroji jako např. cep, hrábě, srp, dřevěné vidle a kyticí téměř zralého obilí. Všichni si 

smlsli na tradičních Otročínských koláčích. Kulturní vložka – vystoupením našich dětí na hasičské 

soutěži SDH Karlovarské ligy o pohár starostky 

 Kurz orientálních tanců – zahájil v říjnu a každý víkend ženy pilně tančily.  

 Veřejný bazárek oblečení dětí i dospělých. Prodáno téměř 100 ks oblečení 

 Rozsvícení vánočního stromu s betlémem a příchod Mikuláše s anděly a čerty. Téměř stovka dětí 

dostala nadílku. Děti se měli možnost vyfotit na oslíkovi u Betlému, pohladit ovečku a pustit si 

ořechovou skořápku se svíčkou v kádi s kapry. Rodiče a ostatní utráceli na vánočním jarmarku svazu 

žen a za výborný svařák našich hasičů. Za znění slavnostní fanfáry byly odhaleny obrazové sochy 

Josefa a Marie s Ježíškem v Betlémě a vystřídali tak živého Josefa s Marií. Tři králové rozdali dětem 

své dary, kterými ozdobili vánoční strom. Všichni si nakonec užili slavnostní ohňostroj. Na této 

předvánoční akci se účastnila opravdu skoro celá obec. Návštěva Dětského domova pro děti do 3 

let v Karlových Varech, pro jehož děti ženy připravily sponzorské dárkové balíčky s plyšáky a 

dětskou kosmetikou. Podpora tohoto zařízení pro děti je již tradiční záležitostí ZO.  

 

 
 

ÚSTECKÝ KRAJ  

 

 

Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj, IČ: 00425133 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Důlce 3092/74 

400 01 Ústí nad Labem 

E-mail: ustecky.kraj@csz.cz  

 

V Ústeckém kraji krajskou organizaci tvoří základní organizace v 6 okresech - Ústí nad Labem, 

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

organizacích. 

 

Krajská rada žen spolupracuje s úřady a organizacemi, zejména s Magistrátem v Ústí, MS ČČK, 

rodinným centrem Slunečník, spolupracujeme i v rámci asociace neziskových organizací, okresní i 

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

z vlastních zdrojů, členských příspěvků a účelových dotací.  

 

Činnost KRŽ 

 

V Ústeckém kraji byly v roce 2015 KRŽ pořádány akce, které jsou již pro náš kraj tradicí. Každým 

rokem v okresech začínáme maškarními bály pro děti a některé okresy pořádají tradiční plesy, pálení 

čarodějnic, poznávání krás našeho kraje, dětské dny, posvícenské zábavy v obcích, dodržujeme české 

velikonoční a vánoční tradice, pořádáme mikulášské nadílky, sportovní klání aj. 

 

Každým rokem jezdíme na týdenní příjemný pobyt k moři do Chorvatska. Rovněž se stal tradicí i 

pobytový víkend pro ženy v Horní Sytové, kam se rády vracíme. Víkendy jsou směřovány na různá 

témata, v červnu t.r. jsme uspořádaly pobytový víkend z fondu Nadace žena /příspěvek 16 tis. Kč./ na 

téma „První pomoc“. Ve spolupráci z Via Evropou, která byla nositelem dotace částky 50 tis.Kč, jsme 

členky s dětmi uspořádaly pobytový víkend od 8. do 10.5.2015 v Tornově Mlýně, kde se nás sešlo 

49. Víkend byl zaměřen na kreativní dílny pro veřejnost. Akce byla „pracovní“, zajímavá a velmi 

pěkná. Další významnou akcí byly nejen Vánoční tradice, které pořádáme každým rokem pro celý kraj 

v Ústí nad Labem, ale i Vánoce, které pořádala ZO Střekov, hlavně p. Tomasová. Na této akci se 

vystřídalo přes 1200 dětí ze ZŠ a MŠ. Takto podobnou třídenní akci jsme uspořádaly společně s VIA 

Evropa před velikonočními svátky. Zde se zúčastnilo přes stoosmdesát dětí z ústeckých MŠ, které si 

mailto:ustecky.kraj@csz.cz
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vyráběly kraslice, dále se dozvěděly, co to jsou velikonoční svátky aj. Dále s touto společností jsme 

pořádaly „První pomoc pro nejmenší“.  

 

Oslavy MDŽ probíhají samostatně v okresech a ZO, KRŽ připravila již tradičně oslavu dne pro celý 

kraj v PC Důlce v Ústí nad Labem. Květiny a dárky pro ženy nám poskytl senátor Jaroslav Doubrava, 

který přijal pozvání. 

 

ORŽ Chomutov: 

Velmi zdařilou akcí, mimo těch obvyklých, měly členky díky podpoře Nadace Žena a člence MUDr. 

Patricii Kotalíkové. Na podzim uskutečnily odpočinkově-vzdělávací víkendový pobyt v Rokli u 

Kadaně. Tématem byla „ První pomoc“. A tady právě paní doktorka ukázala, že umí. Pomůcky, které 

byly k dispozici, si samozřejmě vyzkoušely i účastnice víkendu a tak nejen že si zopakovaly PP, 

dozvěděly se plno nových poznatků, ale ještě se příjemně pobavily. 

 

ORŽ Litoměřice: 

 

ZO Lkáň - velmi aktivní organizace i s mladými členkami, která „drží“ kulturu v obci. Mimo zábavy, 

soutěže, DD aj., každým rokem v červenci pořádají pochod obcí v maskách a návštěvnost už je ze všech 

přilehlých obcí, včetně chalupářů 

 

ZO Lovosice – uspořádaly výstavy k velikonočním i vánočním svátkům a společně se ZO Bříza už mají 

výstavu betlémů v Muzeu města Ústí nad Labem, Litoměřicích, atd. Jezdí je sem obdivovat i návštěvníci 

z Německa.  

 

ZO Starý Týn – pořádají každoročně posvícenskou zábavu, na kterou napečou koláče, oslavují MDŽ, 

pálení čarodějnic, a je opravdu pěkné, osobně tam ráda mezi „čarodějnice“ jezdím, dále s hasiči stavění 

máje, každým rokem zde ženy na jaře a na podzim uklízejí tzv. náves a kulturní dům. Je to parta skvělých 

žen a je pěkné, že spolupracují bez rozdílu věku. Mají mezi sebou opravdu mladé členky. 

 

ZO Račiněves – zde jsou ženy rovněž stěžejním článkem v pořádání kulturních, společenských i 

sportovních akcí, zájezdů. Pořádají nejen oslavy Dne matek, DD a jiných obvyklých akcí, poděkování 

zde patří hlavně Zlatce Medáčkové. 

 

ZO Radouň – uvádím akce, které jsou ještě nad rámec těch obvyklých. Pořádají „Radouňskou pouť“, 

pokračují v akci „Radouňský dřevák, ve městě Štětí mívají už tradiční Radouňský bál. Je to organizace, 

která zachránila uprostřed obce části stromů, dnes zdobí obec sochy. Prostě jsou to ženy, které se nebojí 

čerpat ani z větších dotačních titulů. 

 

ORŽ Teplice:  

 

ZO Novosedlice - pořádají akce za přispění obce – vítání prvňáčků, jezdí nejméně 2x v roce na zájezdy, 

hezkým byly např. zájezd do Prahy, kde navštívily botanickou a následně Valdštejnskou zahradu, dále 

vydaly lodí po Labi do Německa, kde si prohlédly památky, pořádají vánoční posezení, MDŽ, pro děti 

oslavu DD aj. 

 

ZO Markvartice – je to další základní organizace, která obnovila svou činnost před dvěma roky. Přímo 

i v tisku se o nich psalo „Ženy v Markvarticích to roztočily“. Ano, jejich aktivitou určitě. Pořádají 

setkání žen všech generací, proto mají mezi sebou i mladé ženy. Pomáhaly a zúčastnily se masopustu, 

který spolupořádaly se zdejší ZŠ. 

 

ORŽ Most: 

Zde se nám podařilo obnovit jak činnost ORŽ Most, tak i dvě nové ZO, které se „rozjíždějí“. Hodně 

aktivní je ZO Mariánské Radčice, které mají krom obvyklých akcí také akce i pro děti a mladé, různé 

kroužky – hra na flétnu, divadlo, šití. Pořádají zde jarmarky (pořad i v ČT), hrají ochotnické divadlo, 

mají zde i ženy svůj taneční kroužek, pořádají skvělé Vánoce.  
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ORŽ Ústí nad Labem: 

Akce - Naše tradice, pořádají se dětské dny, maškarní reje, mikulášská, putování po krásách našeho 

okresu, Pohádkový les, Vánoční tradice aj. V letošním roce byl další společenský ples opět v Trmicích, 

zde na zámku spolupořádáme i další akce pro veřejnost. Byla uspořádána Dětská olympiáda, pochod na 

Vaňovské vodopády, na hájovně v Podlešíně se opékaly buřty a byl to příjemný den. A hlavně pomáhají 

při akcích kraje. 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  

 
Krajská organizace ČSŽ Královéhradecký kraj, IČ: 00425231 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Pražská 59 

541 01 Trutnov  

E-mail: vychodni.cechy@csz.cz  

 

Členská základna měla v roce 2015 celkem 538 členek, a to ve 28 základních organizacích.  

Největším okresem je Náchod s 9 ZO a 203 členkami. Trutnov – 162 členek, Hradec Králové – 101 

členek a Rychnov nad Kněžnou 72 členek. Nejpočetnější je organizace z okresu Náchod je ZO Broumov 

s 87 členkami. Tento okres zaznamenal také založení nového klubu žen Kramolná; jedná se o mladé 

ženy, které zaměřují svoji činnost na rodinné akce. Na druhé straně máme také velice činné organizace 

s předsedkyněmi s vyšším věkem nad 80 let. Jedná se o organizace v Dobrušce, Náchodě a v Klubu žen 

při ORŽ v Hradci Králové. Trutnovský okres navýšil o několik členek. Jedná se o mladé ženy, které se 

účastní i s dětmi našich akcí. Organizace, které se zrušily, a to v Hradeckém okrese - Trávník a 

Ostroměř, nepřestaly pracovat, jen jsou zaregistrovány pod Obecním úřadem.  

 

I když členská základna stárne tak se kladně zapojuje v dění v obci a spolupracuje s dalšími spolky na 

kulturních akcích. Aktivní spolupráce je s kluby seniorů, se kterými pořádáme rekondiční cvičení a 

poznávací zájezdy.  

 

  

Před 2 lety zasáhly povodně Trutnovsko – okolí Hostinného a Svobodě n. Úpou. I nadále udržujeme 

kontakt s postiženými. S Diakonií Broumov se pořádají sbírky oblečení a domácích potřeb. Některé 

z našich organizací se zapojily do prodeji kytiček s Ligou proti rakovině. Zapojily jsme se také do sbírky 

potravin - potravinářská banka, a to že některé členky zakoupily trvanlivé potraviny a věnovaly je na 

tuto akci. Potraviny pak banka předává potřebným. Spíše se to jedná v okolí Trutnovska. Pořádaly jsme 

mnoho akcí nejen pro členky, ale i pro veřejnost udržujeme tradice ve svém okolí. Naše tradiční 

rukodělné výstavy shlédla široká veřejnost a vždy si z nich odnáší překrásné výrobky našich žen.  

Spolupracujeme s Krajskou radou seniorů Královéhradeckého kraje a dvě členky jsou ve vedení. Byly 

jsme delegátkami na setkání seniorů na lodi Czechia v Praze, kde se konalo 10. výročí založení Rady 

seniorů ČR. Setkaly jsme se s ministrem financí panem Babišem. Předávala se zde i ocenění za 

dlouholetou činnost pro veřejnost. Jelikož velká část našich žen pracuje v seniorských klubech, tak jsme 

byly také součástí příprav a realizace Dne seniorů v říjnu, kde bylo přítomno 360 osob. Zavítal i premiér 

vlády, pan Sobotka, hejtman krajem pan Franc, předseda seniorům pan Pernes a další. Jako vždy jsme 

měly úvodní zahájení této akce. 

Zapojily jsme se také do akce Den pletení a výrobky jsme věnovaly na vítání občánků a do azyl centra. 

Zástupkyně z okresů se vždy podílejí na krajských akcích s programem. Zručné jsou také v psaní 
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Kronik, ve kterých zaznamenávají svoji činnost. Výstavy na těchto akcích svědčí o šikovnosti a 

zručnosti. Naše výrobky jsou obdivovány i v zahraničí – pletené, paličkované, z pedigu nebo jen 

papírové.  

Z krajských akcí 

V tomto roce jsme pořádaly mnoho akcí. Při oslavě MDŽ jsme zavzpomínaly na aktivitu významných 

žen v historii ženského hnutí, a hlavně jsme seznámily účastnice i s aktivními ženami současnosti – 

nejen ve vedoucích funkcích. Nezapomínáme na ženy, které zakládaly naše spolky a věnovaly se práci 

pro veřejnost. Například v okrese Trutnov (v již zaniklé organizaci Úpici) na ženy, které zbudovaly 

první prádelnu a kroužek paličkované krajky, jenž udržuje svoji činnost až doposud. Na jejich 

světoznámé výstavy. A hlavně na jejich zakládající členku Miládku Pacákovou, která naučila mnoho 

žen tvořit paličkovanou krajku. Jejich výstavy jsou pořádány v Museum v Úpici a krajky trutnovských 

žen zase v Radnici Trutnov. 

MDŽ jsme v okresech oslavily při svých akcích, které jsme doplnily výstavou výrobků našich žen. 

Vydaly jsme také pohlednici k tomuto výročí. 

V květnu jsme se zapojily do oslav Dne matek ve spolupráci s organizací rodina.cz, a proběhly také 

oslavy v mnoha organizacích a klubech.  

V květnu se konal pro oba kraje v Hradci Králové seminář zaměřený na mediální trénink, jenž byl 

zajištěn ústředím naší organizace z grantu Norských fondů. Pro účastnice byl velkým přínosem, protože 

se na svých akcích setkávají s novináři a médií, a tak si mohly například vyzkoušet, jak se pohybovat 

před kamerou. Setkání s moderátory tohoto semináře bylo pro nás zajímavé a poučné. 

 

  

Zapojily jsme se také akce ke Dni rodiny. Naše členky pomáhají při realizaci jejich projektů, a to hlavně 

na Trutnovsku.  V červnu se také pořádal den pletení a naše trutnovské výrobky putovaly do dětského 

domova a čepičky a bačkůrky do porodnic a ponožky do hospicu. I malý dárek potěší. 

Na 15. víkendovém setkání žen v Krkonoších v červnu se sešlo okolo 42 žen z Královéhradeckého a 

Pardubického kraje. Setkání bylo zaměřeno na „První pomoc“ pod názvem „První pomoc znamená 

někdy i záchranu života“. V besedách jsme se dozvěděly zajímavosti jak postupovat při této události a 

jak se postarat o zraněného. Zástupci z Horské služby nejen poučili přítomné, ale i názorně předvedli 

ošetření a transport zraněného včetně předání informačních letáků. Jak správně užívat doplňkové 

přípravky a jejich využití jsme se dozvěděly od paní Novotné. O využití léčivých bylin v domácnosti 

nejen na obklady, ale i v různých likérech a čajích, se o své zkušenosti podělilo několik účastnic akce. 
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Opět mezi nás zavítal zástupce horské služby pan Kobr. S novinkami o jejich činnosti a stručným 

výkladem o pohybu, jsme zjistily, jak je důležitý zdravotní stav při turistických procházkách v horách. 

Nepodceňovat i drobné úrazy a hlavně dodržování pokynů při pohybu v horách. Hovořil, jak se horská 

služba zapojuje do záchranných prací při katastrofách nejen v Česku. Poukázal na dobré vybavení při 

túrách a i na to jak se správně stravovat a co je potřebné s sebou vzít. Dále nás pozval na jeho horskou 

chatu, kde jsme si také prohlédly vybavení horských záchranářů včetně techniky. Některé z nás si mohly 

vyzkoušet jak ovládat vysílačky, postroj a jiné důležitosti. 

Terapie prací – nedílná součást relaxace při všech akcích. Tak jsme tvořily z přírodních materiálů dárky. 

Jelikož jsme tentokráte měly víkend ve znamení Vánočních svátků a Silvestra, tvořily jsme dárečky pod 

stromeček. Málokterá z nás se dostane na svátky v klidu na hory. Tak jsme si oslavu užily přesně o půl 

roku dříve. Nechyběl zde ani vánoční stromek, cukroví, salát s řízkem. A nezapomněly jsme na tradiční 

zvyky a připomněly jsme si Vánoce našich maminek a babiček. Relaxační cvičení s Hankou a turistické 

výšlapy byly součástí. A hlavně jsme poznaly nové členky, které se poprvé účastnily akce. 

Opět jsme pro méně pohybující zajistily výlet vláčkem po krásných zákoutích Krkonoš, i na taková 

místa tam bychom se pěšky nedostaly. 

 

Akce pro rodiny - v červenci - byly věnovány nejen 50. výročí VEČERNÍČKA.  

Program plný pohádkových postav z pohádek který byl vysílán v České televizi – Večerníček. Děti a 

dospělí si připomněli všechny vysílané Večerníčky za tuto dobu. Měly jsme připravené i převleky se 

kterými jsme prezentovali naši skupinu na“ Pohádkovém létu“ na chotě Borůvce kde se konal 14. 

ročník.  

Opět po roce vládce Krakonoš přivítal v červenci babičky s vnoučaty na pátém setkání pohádkového 

léta, které pořádaly ženy z Trutnova. Celkem 22 dospěláků a 17 dětí přijelo opět vybaveno divadelními 

kostýmy na Tradiční Divadelní slavnost, která se koná již mnoho let na chatě Borůvce.  

V chatě U Lanovky ve Velké Úpě, kde jsme ubytovaní, byl připraven program na celý víkend. Pro děti 

byly připraveny soutěže s pohádkovými motivy, tvořivost a výlet vláčkem na Kolínskou horu včetně 

projížďkou po Krkonoších. Soutěžili jsme v pojídání koláčů, které chutnaly nejen dětem ale i publiku, 

ve vědomostních znalostech a sportovních hrách. Prošli jsme pohádkovým Krakonošovým lesem plným 

pohádkových bytostí, setkali se s dobrovolným hasičským sborem, který pro děti připravil program. Ale 

i děti připravily program pro dospěláky. Pobavily nás scénkami, které si sami zinscenovaly, zahrály 

pohádky a hlavně cvičební program na rozcvičky. Děti si zde utvořily nová přátelství a prima partu bez 

rozdílu věku. Něco tak úžasného hned tak člověk nezažije. Byly zde děti od věku tří let do 14. Každé 

z dětí obdrželo diplom a dárkový balíček.  

Přes okresní organizaci seniorů Trutnov jsme se účastnily seniorských her v Domově seniorů 

v Pilníkově. Připravily jsme pro tento účel drobné dárky nejen pro soutěžící ale i ostatním přítomným.  

V listopadu se pořádalo tradiční setkání Královéhradeckého kraje u Švagerků. Akce se také účastnilo 

12 žen z Pardubického kraje. Na této akci jsme prezentovaly svoji činnost, nejen výrobky šikovných 

žen. Mohly jsme zde shlédnout kroniky organizací či dobové fotografie. Na dopoledním programu se 

zástupci Policie ČR HK jsme se dozvěděly, jak ochránit náš majetek a hlavně samy sebe. Byla zde také 

předána ocenění za dlouholetou činnost pro organizaci. Některé z účastnic si připravily kulturní 

vystoupení – Ženy baví ženy. Do programu se zapojily ženy z Choustníkova Hradiště, které jsou novými 
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členkami. V odpoledních hodinách jsme shlédly vystoupení baletního souboru z Hradce Králové. 

Účastnice si odvezly z akce nezapomenutelný zážitek. 

Z činnosti z okresů 

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

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

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

finanční částkou, ale i svými výrobky; spolupracují s hasiči, zahrádkáři a dalšími složkami v místech. 

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

pomáháme.  

V příhraničních okrese udržujeme spolupráci s Polskem a Německem. Jedná se o Broumov na 

Náchodsku a na Rychnovsku klub žen Malá Ledská. Tato organizace letos oslavila již 60 let od svého 

vzniku za účasti celé obce.  

Na Trutnovsku se obnovila akce pod názvem „Trutnovské korzo“, jejíž tradice se přetrhla v roce 1939 

a teprve v září znovu ožila. V dobových oblecích se po náměstí procházeli spoluobčané a hovořili o 

svých zážitcích. 

Nezapínáme také na své přestárlé členky a spoluobčany, které potěšíme nejen malým dárkem, ale 

hlavně svoji přítomností. 

Svoji činnost také prezentujeme v regionálních médiích. 

  

PARDUBICKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Pardubický kraj, IČ: 00425273 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Pražská 59 

541 01 Trutnov 

E-mail: jarmilasokol@seznam.cz  

 

Pardubickou krajskou organizaci tvoří 14 základních organizací v okresech Pardubice a Chrudim 

s 300 členkami. Pardubická krajská organizace byla až do roku 2012 administrativně vedena pod 

Královéhradeckým krajem, proto tyto dvě krajské organizace sdílejí kancelář v Trutnově. Řadu aktivit 

i nadále pořádají společně (viz také kapitola Královehradecký kraj výše). 

 

Okresní organizace spolupracují s úřady a dalšími neziskovými organizacemi (zejména s hasiči a 

zahrádkáři). Některé ZO spolupracují s městskými či obecními úřady, které jim na činnost zaměřenou 

na veřejnost i přispívají. Financování aktivit jde ale převážně z vlastních zdrojů a členských příspěvků. 

Každoroční krajskou akcí jsou pak tradiční víkendové semináře na Konopáči u Heřmanova Městce, 

věnované výměně zkušeností, přednáškám a relaxačním cvičením.  

 

Mezi tradiční akce na všech organizačních úrovních patří: MDŽ, Den matek, Dětský den, prodej květin 

pro Český den proti rakovině, akce pro děti i veřejnost, výlety, společenské, kulturní, poznávací a 

turistické akce, besedy, velikonoční a vánoční výstavy, jarmarky, akce pro děti i dospělé, předávání 

zkušeností, znalostí a dovedností, ochrana životního prostředí, péče o kulturní památky, mikulášské 

večírky, vánoční posezení. Činnost základních organizací je tak velmi rozmanitá.  
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Z velmi rozmanité, poutavé a prospěšné činnosti Pardubického kraje vybíráme tentokrát ke zveřejnění velmi 

povedenou akci z Chrudimského okresu - ZO Klub Hnízdo Proseč. ↓ 
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LIBERECKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj, IČ: 00425150  

  

Krajské středisko ČSŽ 

Jungmannova 8 

466 01 Jablonec nad Nisou 

E-mail: liberecky.kraj@csz.cz 

 

Libereckou krajskou organizaci tvoří 10 základních organizací v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. 

Naše členská základna je sice poměrně malá (200 členek), ale aktivní. 

 

Ne každý okres nebo město se může pochlubit dobrou spoluprací s městem. Příkladem je činnost našich 

členek – navštěvujeme staré spoluobčany s dárkem a blahopřáním a jejich problémy přenášíme na 

Magistrát. S Magistrátem je také uzavřena dlouhodobá spolupráce – členky ČSŽ vyrábí bačkůrky na 

Vítání nových občánků (počet upletených párů ponožek se počítá již na tisíce). Krajská rada žen navíc 

vlastní okolo 60 starších panenek, které příležitostně zapůjčují na výstavy a do výloh prodejen, byly 

vystaveny například i v Městské knihovně v Jablonci n. N. Velmi dobrá je také spolupráce s Městskou 

policií v Jablonci n. N. a společně se uskutečnily besedy nejen pro ORŽ, ale i pro ZO. Pravidelně se 

zúčastňujeme Týdne seniorů pořádaného městem a to nejen na akcích, besedách, ale hlavně každoročně 

vystavujeme pletené a háčkované výrobky žen. Zúčastňujeme se i vánočních a velikonočních výstav v 

Eurocentru a naše vánoční výrobky dostaly mnoho ocenění. Další z akcí, kterých se zúčastňujeme, jsou 

akce pro postižené spoluobčany. Zapojujeme se také do prodejů kytiček ve spolupráci s Ligou proti 

rakovině.  
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Z činnosti okresních a základních organizací  

 

Pořádáme každoročně tradiční akce: MDŽ, Týden seniorů, vánoční a velikonoční oslavy v Eurocentru, 

Den matek, Dětský den, Prodej květin pro Český den proti rakovině, společenské a vzdělávací akce, 

besedy, výlety po okolí, vánoční akce. 

 

 ZO Janov n. N.- spolupráce s mateřskou školou, pořádání besed, výletů a vyrábění dárků  

 ZO Rýnovice – besedy a zábavné akce s hudbou a recitací, návštěva divadel, výlety 

 ZO Kokonín – spolupráce se základní školou, pořádání besed, výletů 

 ZO Liberecká – besedy se zdravotním zaměřením a cvičením, spolupráce se ZŠ Liberecká, 

předvánoční setkání s dárky a tombolou 

 

 ZO Žižkův vrch - podílí se hlavně na pletení ponožek pro slavnosti vítání občánků, 

oplétání/oblékaní starších panenek, spolupráce s MC Jablíčko ve Spolkovém domě 

 ZO Velké Hamry – divadlo, besedy 

 ZO Nová Ves u Chrastavy – pravidelné akce (MDŽ, velikonoční rej, Den matek, MDD, 

ukončení prázdnin, podzimní opékání vuřtů, ples a dětský maškarní ples). 

 ZO Pěčín – podílejí se na akcích v obci společně s hasiči, sportovci, ČČK 

 ZO Vratislavice – akce ke Dni matek, výlety, pletení bačkůrek pro účel vítání občánků 
 

   

KRAJ PRAHA 

 

Krajská organizace ČSŽ Praha, IČ: 00424871 

Krajské středisko ČSŽ  

Ostrovského 3 

150 00 Praha 5 

E-mail: praha.kraj@csz.cz  

 

 

V Praze je naše členská základna méně početná, v 15 základních organizacích máme 182 členek. Zato 

jsme velmi aktivní při spolupráci s Radou seniorů a předsedkyně krajské organizace, paní Pavlína 

Krbcová, je také za ČSZ delegována jako řádná zástupkyně v Radě seniorů ČR. 

 

Akce v r. 2015 pořádané KRŽ Praha  

28.3. Svátky jara - tradiční setkání - Kounicův palác  

28.11. Advent-tradiční předvánoční setkání - Kounicův palác 

  

Účast na některých dalších akcích 

13.2. Tisková beseda pořádaná ČSŽ a ČŽL - celosvětová kampaň One Billion Rising  

18.- 22.2. Oslava čínského nového roku na Staroměstském náměstí 

 6.3. Happening k MDŽ na Jungmannově nám. - zastoupení žen v rozhodujících pozicích  

 9.3. Akce k MDŽ na francouzském velvyslanectví 

19.3. LKŽ- oslava MDŽ v Parlamentu ČR - účast P. Krbcová  
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20.4. INFO DEN pro seniory - pořádala KRS Praha 

13.5. Den boje proti rakovině - Květinový den - zaslán příspěvek 1.000.-Kč  

17.5. Svátek narození Buddhy - Čínská restaurace na Pankráci 

29.5. 10.výročí založení RS ČR a vydávání Doby seniorů - loď CZECHIE - 

14.6 Pochod AVON 

22.6. Seminář Základy práce s medii a prezentace  

10.9. Seminář Jak efektivně zrealizovat kampaň  

30.9. Koncert k MDS - Obecní dům - KRS Praha, pochod Parukářkou - MAMMA HELP 

11.10. Plaveme prsa- bazén Šutka - Aliance žen s rakovinou prsu 

 9.12. seminář Násilí na ženách - Kyberšikana  

  

Vybrané akce pražských obvodů : 

  

Praha 3 

Novoroční posezení v restauraci Břevnovský šenk 

Návštěva divadelních představení 

24.-26.4 Víkendový kurz pro každého kdo chce zpívat – Hadovka Vítkovice v Krkonoších 

 

Praha 4 – Libuš 

Členky se scházejí každých 14 dní spolu s Klubem důchodců, odborné přednášky, kulturní akce, 

výlety, oslava MDŽ, spolupráce s MÚ Libuš 

  

Praha 4- Spořilov 

Členky se scházejí každých 14 dní u předsedkyně - výroba dárků, lektorka „šikovné ruce“, příprava 

dárků pro členky - velikonoce, vánoce, jubilea, příprava dárků pro Kongres žen ad. 

Přednášky: Jakub Krčín zakladatel rybníků, rod Kouniců, bratři Čapkové, rod Thurn-Taxis, hrabě 

Arnošt Emanuel Silva Tarouci zakladatel Průhonického parku, rod Bořek- Dolanských, Alpy v 

různých zemích, rod Šporků, Rod Caudenhov-Kalergi, Jan Jakub Ryba. 

Vlastivědné vycházky, návštěvy galerií a muzeí. 

Rehabilitační pobyt v Sezimově Ústí - s KD. 

Cvičení na hřišti pro seniory, vycházky s trekovými holemi, kroužek hraní karet, soubor „Zpíváme pro 

radost“ ad. 

 

Praha 5 

Členky se scházejí každý měsíc (oslavy jubilantek, organizační záležitosti ad.) 

Jednotlivé akce zahrnují: tradiční Tříkrálové posezení; oslavu MDŽ – kulturní program, předání dárků 

jubilantkám; pietní akt na hřbitově Malvazinky, položení kytice k soše „Ženy“; slavnostní akt ve 

Slivenci. Dále přednášky, besedy, poznávací výlety a exkurze. 

  

Praha 6 

Setkání členek obvodu je 4x do roka s programem (vč. přání a předání květin jubilantkám), dále se 

členky scházejí každých 14 dní společně s KLASEM v Suchdole. 

Typický program dalších aktivit: přednášky v Horizontu, Senior-Fitnes – cvičí v zasedací místnosti 

MÚ Suchdol, masopustní průvod v Suchdole, oslava MDŽ-společně s KLASEM, oslava Dne matek 

apod.). 

Přednášky, besedy, návštěvy divadel, místní slavnosti ve spolupráci s dalšími subjekty. 

 

Praha 8  
Akce v CAP Burešova a Mazurská, přednášková činnost RNDr.Vykusová - v CAP, účast na akcích 

pořádaných Prahou 8, RS ČR, ČSŽ. 

 

Členky obvodů navštěvují společné akce kraje, pomáhají při jejich zajištění. Závěrem lze konstatovat, 

že naše členky (převážně seniorky) se zajímají o činnost ČSŽ v Praze i na celostátní úrovni. 

Přispívají na charitativní akce. Nadále vyrábějí háčkované a pletené bačkůrky, ponožky a čepičky pro 

nedonošené děti- zejména členky z Prahy 5 a maminka Mgr. Aleny Hronové z Prahy 3. 
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Není zanedbatelná i účast na akcích pořádaných Radou seniorů ČR (konference, semináře, přednášky). 

Spolupracujeme nadále se Společností čínských žen, Aliancí žen s rakovinou prsu, Krajskou radou 

seniorů Praha, LKŽ a KLASEM-Aktivní stáří.eu. - navštěvujeme akce, které pořádají. 

 

 
 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj, IČ: 00425354 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Řehořova 5 

618 00 Brno-Černovice 

E-mail: jihomoravsky.kraj@csz.cz  

Web: www.brnocsz.cz  

 

V r. 2015 má Jihomoravský kraj ve třech okresech 23 základních organizací a v nich 576 členek. 

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

zřizovatelem.  

 

Z činnosti krajské rady 

Ve dnech 16. května a 10.října se uskutečnily krajské konference, v návaznosti na okresních 

konferencích ČSŽ Brno – venkov. Zabývaly se hlavně administrativními záležitostmi jako žádostí o 

změnu názvu zapsaného pobočného spolku jihomoravské krajské organizace a dále žádostí okresní 

organizace Brno – venkov o změnu právního statutu z pobočného spolku zapsaného na nezapsaný. 

Součástí těchto akcí byly i poznávací procházky Brnem, v květnu byla pro delegátky připravena 

komentovaná prohlídka historickým jádrem Brna, v říjnu navštívily brněnské podzemí pod Zelným 

trhem. 

Krajská organizace spolupracuje se Střední odbornou školou Morava. Jedna členka ČSŽ je členkou 

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

Již několik let přispívá krajská organizace na dárečky na mikulášskou besídku organizovanou žáky 

školy.  

ČSŽ je zastoupen v krajské radě seniorů JmK, společně s dalšími členskými organizacemi usiluje o 

založení poradního sboru seniorů při JmK. Rada seniorů přispěla k činnosti ČSŽ proplacením faktury 

za kancelářské potřeby v hodnotě 7 000 Kč. 

Předsedkyně RNDr.Milinková zastupuje krajskou organizaci ČSŽ v Asociaci nestátních neziskových 

organizací Jihomoravského kraje – ANNO JmK, je členem výboru a zastupuje ANNO JmK v oblasti 

rodinné a seniorské problematiky, je členkou krajské komise pro sociální věci a rodinu. Dále je 

předsedkyní pracovní skupiny Sociálního podnikání výboru ANNO JmK. 

Krajskou organizaci zastupuje jako ambasadorka organizace Alternativa50+. 

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

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

mailto:jihomoravsky.kraj@csz.cz
http://www.brnocsz.cz/
http://www.sos-morava.cz/
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(Uvažujeme o rozšíření jejich projektu Mezigenerační občanská nauka do některé mimobrněnské ZO) 

Pravidelně dostáváme bulletin spolku Ženy 50+ a jsme zvány k účasti na jejich akcích, jako je např. 

tradiční koncert k Svátku matek a různé vzdělávací kurzy pro ženy. 

 

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

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

i elektronické podobě (na webu). 

 

 

Naše základní organizace pořádají řadu pravidelných akcí. Mezi ty tradiční patří především: 

 

 Dětský maškarní karneval, ples, mikulášské bály, besídky  

 Dětský den, MDD 

 Pohádkový les, strašidelná stezka,  

 Drakiáda 

 Lampionový průvod 

 Vánoční strom, besídka 

 Zájezdy, výlety 

 Vítání občánků 

 Ostatky, masopusty, babské hody, kácení máje 

 Ostatní společenské akce, plesy apod. 

 Den matek, MDŽ 

 Výstavy, jarmarky 

 Sběr papíru, železného šrotu 

 Dílničky, workshopy 

 Přednášky a další vzdělávací akce 

 

 

Z činnosti ZO: ZO ČSŽ Běleč – Křeptov 

Zdroj: webové stránky obce 
 

Masopust 

V roce 2015 připadl masopustní průvod na sobotu 14. února. I přes pěkné počasí se v letošním roce sešel 

menší počet masek. Ale i přes to jsme úspěšně obešli všechny domy v Křeptově i Bělči. Společně se 

podařilo vybrat přes 8 tis. Kč, z čehož 2 tis. Kč převzal SDH Běleč-Křeptov na konání cyklistického 

závodu Bělečský hrbokol a zbytek zůstal v pokladně Českého svazu žen Běleč-Křeptov. Poděkování 

patří všem, kteří se zúčastnili průvodu a také občanům za přispění finančními prostředky. 
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Dětský karneval  

V sobotu 21. února pořádal Český svaz žen v kulturním domě 

v Křeptově dětský karneval. Z důvodu většího počtu 

nemocných dětí byla účast nižší než v loňském roce a byla 

zrušena i účast paní Zdeny Makovské, která měla mít pro děti 

připravený zábavný program. I přesto bylo sobotní odpoledne 

příjemné, děti se hezky bavily u her a následné tomboly. Je 

určitě dobře, že se v naší obci tato akce stále udržuje a snad 

tomu bude stejně i v dalších letech. 

 

Výlet na Pernštejn  

 V sobotu 6. června pořádal Český svaz žen Běleč-Křeptov pro 

děti výlet na hrad Pernštejn. Sraz všech účastníků byl na 

vlakovém nádraží v Doubravníku, odkud se jelo vlakem do 

Nedvědice.  

Z nádraží až k hradu se šlo po naučné stezce. Pro děti byl 

připraven speciální prohlídkový program, do kterého se děti 

aktivně zapojily. Počasí bylo krásné, teplé a slunečné, proto si 

děti mohly v odpoledních hodinách užít koupání v bazénu v Rekreačním středisku Prudká. 

Pouť 

V neděli 14. června se konala v Bělči pouť. Předpouťovou zábavu pořádal v pátek 12. června Český 

svaz žen Běleč-Křeptov a k tanci i poslechu hrála kapela Nota Bene. Nedělní pouťové odpoledne mohly 

děti trávit u požární nádrže na skákacím hradě, který byl zdarma zapůjčen společností E.ON. Jako každý 

rok připadla pouť v Křeptově na 5. a 6. července. 

Loučení s prázdninami 

V sobotu 12. září se konalo u požární nádrže v Bělči loučení s prázdninami, které pořádal Český svaz 

žen Běleč-Křeptov. 

Pro děti místní i přespolní byla určena trasa, na které byly připraveny stanoviště, kde děti plnily 

nejrůznější úkoly. Za jejich splnění obdržely v cíli 

tašku s nejrůznějšími dobrotami a dárky. 

Samozřejmostí bylo občerstvení zdarma. Po setmění 

se ti nejodvážnější vydaly na stezku odvahy. Celé 

sobotní odpoledne bylo moc příjemné a všechny děti 

se hezky bavily, za což patří poděkování všem, kteří 

se na organizaci akce podíleli. 
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ZLÍNSKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Zlínský kraj, IČ: 00425419  

  

Krajské středisko ČSŽ 

Divadelní 1333 

760 01 Zlín 

E-mail: zlinsky.kraj@csz.cz  

  

Zlínskou krajskou organizaci tvoří základní organizace ČSŽ čtyř okresů našeho kraje: Zlín, Kroměříž, 

Vsetín a Uherské Hradiště. Celkem je v našem kraji 30 základních organizací a v nich 1130 členek. 

 

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

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

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

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

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

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

činnosti a nebyly spíše odrazovány. 

 

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

rychlého k projednání, informuje o tom vedoucí kraje e-mailem nebo telefonicky.  

Cílem naší krajské organizace je, abychom představily činnost členek a zapojily i ostatní ženy a přivedly 

je do našich organizací. Úspěchem však je, i když získáme sympatizující, to znamená, že akce 

zpřístupníme všem ženám.  

KRŽ základním organizacím na základě jejich požadavku poskytuje finanční příspěvek na činnost. 

KRŽ spolupracuje s Úřadem práce ve Zlíně, Krajským úřadem, Městskými i obecními úřady a jejich 

představiteli. Mezi ostatní spolupracující organizace patří, ČČK, Charita Zlín, Kluby maminek, Centrum 

zdravé rodiny, Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně její Asistenční centrum, „Kamarád 

NENUDA“. 

 

Některé základní organizace spolupracují s Městskými a Obecními úřady v místě bydliště, které jim 

na činnost a jejich akce přispívají i finančně. Tuto pomoc však se snaží oplácet prací pro obec, ženy se 

starají o malou ekologii v obci, pomáhají při akcích pro starší spoluobčany, udržují tradice prostě tvoří 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

našich členek.  

Je těžké obsáhnout všechny aktivity a akce pořádané našimi členkami, dá se říci, že některé se periodicky 

opakují a jsou stejné v mnoha ZO. Činnost ČSŽ byla vždy prospěšná, smysluplná a nesla znak sociálního 

cítění a pomoci.  

 

 

 

mailto:zlinsky.kraj@csz.cz
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Zajímavé akce pořádané ve Zlínském kraji KRŽ: 

 

Seminář NROS 2015 pro členky ČSŽ Zlínského kraje 

Dne 30. května 2015 v prostorách RC Kamarád – Nenuda Zlín, se konal seminář v rámci projektu  

„Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“. 

Konkrétní přednášené bloky byly zaměřeny na násilí páchané na ženách - seznámení s Istanbulskou 

úmluvou a sexismus v reklamě. Seminář vedly lektorky z partnerské organizace Nesehnutí Brno (Česká 

ženská lobby) Kristýna Pešáková a Alžběta Možíšová. Obě témata vzbudily u žen velký zájem a ohlasem 

byla podnětná diskuse.  

 

Sexismus v reklamě a zobrazování žen v médiích mají dopady na genderovou (ne)citlivost ve 

společnosti, která přispívá k udržování stereotypů povinností žen a mužů, ale i k atmosféře tolerance 

vůči násilí na ženách, kdy však ani opačné případy násilí nejsou neobvyklé a velmi časté je násilí na 

dětech. 

 

Všechny účastnice semináře obdržely text Istanbulské úmluvy, což je: Úmluva Rady Evropy o prevenci 

a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.  

 

ČR zatím nepodepsala. Snad po Kongresu žen, který se bude tomuto tématu věnovat, se ledy pohnou.  

Semináře se účastnilo 27 žen ze všech okresů Zlínského kraje. Závažnost těchto problémů se projevila 

ve velké a podnětné diskusi. Doufáme, že i naši vládní představitelé se připojí k ostatním státům a 

úmluvu podepíší. 

 

A do pyžam.. 

Akce Krajské rady žen Zlín, která se uskutečnila 26. září 2015 vznikla spontánně. Zjistily jsme, že 

v sobotu 26.9.2015 je Den železničářů a zlevněnou Síťovou jízdenku, která platí každou sobotu pro dva 

dospělé a tři děti, může použít pět osob bez rozdílu věku. „To byla příležitost na návštěvu Prahu a 

divadla. Začaly jsme pátrat po odpoledních divadelních 

představeních, abychom se vrátily včas domů. Našly jsme 

Divadlo Palace na Václavském náměstí s komedií „A do 

pyžam“. Po nabídce Okresním radám se přihlásilo 43 členek z 

kraje. Byly vybrány ženy, které pro svaz žen obětavě pracují, 

také proto jim Krajská rada žen uhradila vstupenku v hodnotě 

420,-Kč, jako odměnu za jejich aktivitu. Z Moravy jsme 

odjížděly za deště, ale Praha nás přivítala hezkým, i když trošku 

chladným počasím. Nejen, že jsme shlédly hezké a veselé 

představení, ale zbyl čas i na historii, krásy Prahy i nákupy. 

Odjížděly jsme ve večerních hodinách. Při loučení děvčata s úsměvem děkovala za krásně prožitý den 

a projevila přání, opakovat tuto akci i v roce 2016.  

  

      

Nepovedený nákup: Co teď?  

V pátek 23.10.2015 se 17 členek ČSŽ Zlínského kraje zúčastnilo zajímavé besedy o úskalích, 

které nás mohou potkat při jakémukoliv nákupu. Tuto besedu pro veřejnost uspořádala 

europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI). 

Spolu s námi se besedy zúčastnili další posluchači. 

Po osobním uvedení paní europoslankyně, předala slovo panu Krulovi, pracovníkovi ČOI, který 

o uvedených problémech velmi zajímavě přednášel. Hovořil o úskalích při nekalých prodejních 

praktikách. Dozvěděli jsme se, jak postupovat při oprávněné reklamaci i co dělat, když nemá 

zákazník pravdu. Jaká je u zakoupeného zboží reklamační doba, jak se zachovat při „ataku 

šmejdů“ nebo jak dlouho trvá ze zákona vyřízení reklamace a spoustu konkrétních příkladů. 

Všechny informace, které nám pan Krul předal, jsou pro nás přínosem a my je můžeme dále 

předávat svému okolí, abychom pomohli omezit nepříjemným střetům při řešení reklamací. 
Český den proti rakovině ve Zlínském kraji: celkem vybráno 37.495,-Kč (prodáno 1.500 kytiček) 
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Zlín 550 kytiček – výtěžek 13.284,-Kč 

Kroměříž 400 kytiček – výtěžek 11.716,-Kč 

Vsetín 550 kytiček – výtěžek 12.495,-Kč 

  

Zajímavá akce okresu Vsetín 

Spolek rožnovských žen vydal svépomocí, ale i ze sponzorských darů ( KRŽ Zlín 7000,- Kč, ORŽ 

Vsetín 2000,- Kč) a dotací, Almanach o činnosti své organizace v letech 1976 -2016. Brožura je 

průřezem činnosti a vývojem členské základny, doplněna o představitelky organizace v jednotlivých 

obdobích a vyjádření členek na činnost ČSŽ a fotografiemi z pořádaných akcí. Brožurku dostala 

dárkem každá členka na vánočním setkání a výstavě adventního aranžmá a věnců spolku rožnovských 

žen, kterého se účastnila i předsedkyně ČSŽ paní Mgr. Jana Chržová. 

 

Zajímavá akce okresu Uherské Hradiště 

RUDICKÁ DÝŇULKA 

Letošní podzim je opravdu nádherný. Sluníčko nás ještě stále oblažuje svými hřejivými prstíky a 

barevné přelivy na korunách stromů a keřů zlepšují náladu všem. 

Toto divukrásné roční období je vrcholem celého roku. Příroda na darech nešetří, věnuje nám všechno 

dobré a zdravé ze své zahrádky. A právě přírodniny se staly hlavním bohatstvím pro vytvoření 

podzimního království v malé vesničce v podhůří Bílých Karpat – v Rudicích.  

Český svaz žen a Český červený kříž vyhlásily soutěž pro všechny občany o nejlepší podzimní výzdobu 

svého obydlí. K vidění byly hlavně dekorace z dýní, ať už malých okrasných dýňulek, či z obřích maxi 

dýní. Předzahrádky se staly objektem tvoření. Někde se na nás culil dýňový strašák, jinde vykukovali 

ježci z borovicových šišek, opodál se za plotem slunila člověčí rodinka v životní velikosti vytvořená 

z dýní a ustrojená podle poslední módy. 

Hodnotící komise ocenila malým dárkem celkem 38 krásných výtvorů. V sobotních posledních 

říjnových dílničkách pro děti i veřejnost, které vede paní Lenka Surá, byly předány ceny majitelům 

deseti nejpodařenějších výzdob. Pak už se tvořily svícny, věnečky, ozdobné kachlíky i dýňové zápichy. 

A povídalo se při šípkovém čaji a teplém svařáčku a bříško se plnilo domácími bramboráčky. Prostě 

v Rudicích je podzim kouzelný. 

Mirka Chupíková, předsedkyně ČSŽ Rudice. 

 

 

Společná akce ORŽ Zlín a Kroměříž 

MADAM PIAF 

Již třetím rokem pořádá Mamma Help, centrum Zlín, benefiční divadelní představení. Okresní rada 

Českého svazu žen v Kroměříž a Zlíně se této akce účastnila a tím podpořila tuto společnost, jejímž 

cílem je podpora žen s rakovinou prsu a jejich rodin tím, zakoupením několika vstupenek na toto 

představení. To letošní s názvem Madam Piaf je průřezem života Edith Piaf. Úžasné herecké výkony, 

obzvláště Heleny Čermákové, představitelky hlavní role, umocnily náš zážitek i s tím, že jsme 

pomohly tolik prospěšné věci. 

 

Dotace a sponzorské dary: 
Každá organizace i spolek musí co nejhospodárněji vydávat finanční prostředky na svoji činnost, ne 

jinak je to u ČSŽ. Naše ženy se snaží o to, aby formou projektů a dotací tuto podporu získaly. V roce 

2015 z celkového počtu 30 ZO ve Zlínském kraji získalo dotace od Obecních úřadů 9 základních 

organizací tj. 30 % ZO, v částce 160471,- Kč, což je 17 % z celkového příjmu těchto organizací 

944748,- Kč. Tento tvoří ještě ostatní příjmy v hodnotě 748677,- Kč., to je 79 %, zde je 

započteno 13 základních organizací tj. 43 % z 30 ZO. 4 % příjmu tvoří více vybraných 

příspěvků v ZO. ( Výpočty povedeny z 18 kusů vrácených tabulek příjmů a vydání ZO). Jme rády za 

každou pomoc od sponzorů a dárců ať finanční, nebo materiálovou. Svou vděčnost vyjadřujeme díky i 

pomocí pokud jsme požádány. 

Zpráva mapuje činnost krajské organizace jako celku, ale určitě zde není obsaženo vše co naše členky 

ne jen pro sebe, ale i společnost dělají.  
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MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ 

 

Krajská organizace ČSŽ Moravskoslezský kraj, IČ: 00425516 

  

Krajské středisko ČSŽ 

ul. Astronautů 9 

736 01 Havířov 

E-mail: moravskoslezsky.kraj@csz.cz  

 

Moravskoslezský kraj měl na konci roku 2015, 946 platících členek ve 31 ZO ČSŽ, v pěti okresech - 

Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Bruntál, Nový Jičín. ZO Slavkov u Opavy a ZO ČSŽ Nová Běla je 

přičleněna ke KRŽ MSK.  

V roce 2014 měla členská základna 1069 členek, což je úbytek členské základny v roce 2015 

o 123 platících členek. V tomto roce se zrušily jen 2 ZO ČSŽ a to ZO Karviná – Staré město a ZO 

ČSŽ č. 8 Havířov – město, kde byly jen čtyři členky, které již pro svůj pokročilý věk a nemoci 

ukončily svoji činnost. 

  

 ORŽ a ZO ČSŽ MSK spolupracují s Městskými a Obecními úřady, které na jejich činnost přispívají 

sponzorskými dary a dotacemi. Moravskoslezský kraj v ORŽ Nový Jičín spolupracuje se Slovenskou 

republikou a v ORŽ Karviná je to Polská republika. 

  

V tomto roce KRŽ MSK uspořádala pro své členky 3 větší akce. 

 

Největší akci ČSŽ MSK byl Mikuláš, kterého se zúčastnilo 90 členek. Na 2. ročník Kongresu žen, 

který se konal v Praze v měsíci červnu se jely podívat členky z ORŽ Nový Jičín, ORŽ Karviná, ORŽ 

Frýdek – Místek a ORŽ Havířov. 

Krajská rada žen MSK přivezla na prezentaci ČSŽ výrobky – malé chobotničky, panáčky, kotylionky 

v podobě trpaslíků a perličkové motýlky. Tyto výrobky se rozdávaly přítomným. 

Ze svých akcí ČSŽ MSK pak i několik fotografii. 

 

Z činnosti ORŽ a ZO: 

 

Tradiční akce :MDŽ, Den matek, Dětský den, karnevaly, Velikonoční a Vánoční výstavky, slet 

čarodějnic, konec školního roku, výlety, společenské a vzdělávací akce, besedy, výstavy šikovnosti 

žen, mikulášské večírky, Víkendy pro ženy a zájezdy. 

Těchto akcí se zúčastňují všechny ORŽ a ZO ČSŽ Moravskoslezského kraje. 

 

Jen několik netradičních akcí ORŽ a ZO ČSŽ 

 

ZO Nová Běla 

Tato ZO ČSŽ pořádá každoročně Velikonoční a Vánoční výstavky. Spolupracuje se Základní školou a 

mateřskou školkou Nová Běla. Výtěžek z těchto výstavek předává nové Mateřské školce na hračky pro 

děti. V této organizaci je založen i soubor pod názvem Novobělské babičky. Tento soubor má již na 

kontě mnoho úspěšných vystoupení. Pořádají pro své členky zájezdy.ZO ČSŽ Nová Běla velice 

aktivně spolupracuje s Městským úřadem.  

 

mailto:moravskoslezsky.kraj@csz.cz
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Naše „Novobělské babičky“ 13. května byly potěšit nemocné a přestárlé seniory v domově seniorů 

Paprsek v Novém Jičíně. Svým vystoupením 

plným písniček a humorného povídání zpestřily 

přítomným středeční odpoledne. Babičky tam 

jezdí pravidelně každý rok a oni se na ně vždy 

moc těší. Zazpívají si s nimi, zasmějí se a 

zapomenou na chvíli na své neduhy a nemoci. 

Mnozí z nich jsou upoutáni na vozíčku. My 

„Novobělské babičky“ se tam vždy těšíme, 

protože rády děláme lidem a zvlášť nemocným a 

opuštěným radost.  

 

 Dana Námešná, předsedkyně ZO 

 

 

ZO Slavkov u Opavy 

I tato organizace je přičleněná pod KRŽ MSK. 

Pořádá plesy a zábavy ve spolupráci s hasičským sborem, který je také ze Slavkova. Pro děti mají 

vždy na Den dětí a Mikuláše nějaké překvapení. 

 

ORŽ Bruntál 

Tento okres je velice aktivní. Každoročně je ve Slezských Pavlovicích velký Pavlovický den, kterého 

se zúčastňují všechny ZO ČSŽ ORŽ Bruntál.  

Z dalších akcí : karneval, badminton, sportovní den. 

 

ORŽ Frýdek-Místek 

ZO ČSŽ Riviera se zúčastnila 13.2.2015 celorepublikové akce Násilí páchané na ženách. Členky ČSŽ 

si připravily malý dotazník, ve kterém se náhodných občanů 

Frýdku-Místku ptaly, jestli ví, co je 13.2.2015 za den. V ZO Václavovice se soustřeďují na přednášky. 

 

ORŽ Havířov 

1.12.2015 připravila ORŽ Vánoce kdysi a dnes. Byl to průlom od padesátých let, až do dnešní doby. 

Z netradiční akce je i posezení se členkami na Silvestra, které je plánováno každoročně. 

Tato ORŽ plete papučky pro novorozeňata, které se předávají na novorozenecké oddělení Havířovské 

nemocnice. Bylo jim uděleno i poděkování. Při ORŽ je i soubor Havířovské babky. ORŽ Havířov se 

rovněž zúčastnila 13.2.2015 akce Násilí páchané na ženách. V ZO ČSŽ č. 7 Dolní Datyně každoročně 

pořádají Maškarní průvod s pochováváním basy.  
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ORŽ Karviná 

Z netradičních akcí ORŽ, ZO Petřvald- Sídliště, která každoročně pořádá soutěž o nejlepší 

Petřvaldskou buchtu. Tento ročník vyhrála paní Maria Štefanovičová. 

V ZO ČSŽ Petrovice ženy připravily soutěž o Petrovický koláč. 

Na Vánoční výstavce vystoupila skupina pod názvem Zoufalé manželky a Petrovické panenky. Na 

závěr byla uspořádaná malá módní přehlídka. 

 

ORŽ Nový Jičín 

Na akci MDŽ přijela i poslankyně Evropského parlamentu ing. Kateřina Konečná. 

V dubnu pořádala ORŽ Víkend pro ženy, v Trojanovicích, který byl zpestřen besedou o Ugandě. Život 

v této zemi jim přiblížila Mgr. Dostálová. V ZO ČSŽ Mankovice je založena taneční skupina Lektilky 

Mankovice.  

ORŽ připravila pro své členky i Mikulášskou zábavu.  

  

 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ  

 

Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj, IČ: 00425532 

  

Krajské středisko ČSŽ 

Třída Svobody 31 

772 00 Olomouc 

E-mail: olomoucky.kraj@csz.cz  

 

 

Krajská rada žen spolupracuje s úřady i organizacemi, některé okresní a základní organizace 

spolupracují s městskými a obecními úřady. Financování našich aktivit jde převážně z vlastních zdrojů 

a členských příspěvků.  

 

Zajímavosti z našich okresů 

Okres OLOMOUC má 11 ZO/ 292 členek 

V tomto roce měla ORŽ 9 jednání, z toho 1 výjezdní Třebčín a 1 společné s OS ČSŽ u příležitosti 

MDŽ v KD při MěÚ Olomouc. ORŽ je velmi činná ve svých aktivitách pro členky ZO pořádala 

poznávací výšlapy a výlety za krásami ČR a to: sv. Kopeček + rozhledna Radíkov, zámek Buchlovice 

a Rožnov pod Radhoštěm. Společně navštívily výstavu ručně vyšívaných obrazů, kterou pořádala ZO 

Samotišky. 

Dne 20. 10. 2015 odsouhlasily podání žádosti na Grant Nadace žena a to na téma: Preventivní 

prohlídky – základ péče o zdraví, který se uskuteční v roce 2016. 

V září ukončily činnost v ČSŽ ZO Cakov, Rozvadovice. 

mailto:olomoucky.kraj@csz.cz
http://www.facebook.com/CeskySvazZen
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ZO - Benkov – 9 členek. V roce 2015 pokračovaly v rozvíjení svých aktivit primárně zaměřených na 

děti v Benkově a okolí. Na 3 z těchto akcí se jim podařilo získat granty vypisované městem Uničov na 

akce pro děti a mládež. První akcí byla první výtvarná dílna s tématikou velikonoc. Děti společně 

s rodiči si mohly vyrobit velikonoční dekorace a uplést pomlázku. Další dvě jsou již jmenovaná 

společně. Dále tradiční prázdninové promítání v letním kině letos s filmem Hodinový manžel. 

V listopadu uspořádaly 2. ročník „ Odpoledne s deskovými hrami“ a tím ukončily úspěšný rok 2015. 

ZO – Bohuňovice – 30 členek. Na výročním jednání ZO zhodnotily rok 2014 a připravily si plán 

svých aktivit v roce 2015 a výlety pro členky a hlavně pro děti. U členek to byla exkurze do pivovaru 

Zubr a pro děti návštěva Agualend Moravia – Pasohlávky. Obě akce byly v květnu. 

ZO – Droždín – 35 členek – pořádá zájezdy, výšlapy do okolí, pracují s dětmi a pro ně. 

ZO _ Hejčín – 27 členek s průměrným věkem 71,5 roku, takže velký výběr aktivit nelze očekávat. 

Schází se 2x ročně a to MDŽ a v době adventu. K životním jubileu obdrží kytičku a blahopřání. 

Některé se pravidelně zúčastňují akcí pořádané ORŽ. 

Klub žen Olomouc – 9 členek – při ORŽ Olomouc a všechny se velmi podílí právě na činnosti ORŽ. 

Klubu žen Nová Hradečná-25 členek. Rok započal organizací Tříkrálové sbírky, zdravotní cvičení 

s Martinem Šenkem v březnu, oslavou Dne matek ve spolupráci s OÚ, kde vystoupily děti MŠ a ZŠ, 

zahrála hudební skupina Přátelé z Dlouhé Loučky. Velice vydařená byla již dlouholetá akce vítání 

prázdnin na konci června. V srpnu se každoročně starají o veřejnou zeleň a pomáhají při organizaci 

pouti ke sv. Vavřinci. V září zahájily celoroční zdravotní cvičení, které vedou 2 členky Klubu žen. 

Závěr roku je organizace Sousedského posezení s OÚ, příprava, fotogalerie Klubu žen a pochopitelně 

úklid po celé této akci. Zahájení adventu a pomoc ZŠ při pořádání Adventního koncertu, kde mají 

členky na starosti prodej medovníku a svařeného vína. 

ZO Lutín – 56 členek -což je největší podle počtu členek v rámci celého kraje a jejich cílem je 

prosazování postavení žen a jejich potřeb ve společnosti, humanitární aktivity a uspokojování kulturně 

společenských zájmů ve spolupráci s kulturní komisí a zájmovými organizacemi v obci. V minulém 

roce mimo společných akcí v ZO kraje uspořádaly cestopisnou přednášku manželů Márových, 

hodovou zábavu v aule, členskou schůzi ke Dni matek s programem žáků ZŠ a smíšeného pěveckého 

sboru z Kostelce na Hané. Sama ZO se zapojila do sbírky „ Český den proti rakovině“ a prodala 150 

ks kytiček, za které odvedla do Prahy 3823,- Kč. Červenec byl ve znamení rekreace, kterou pořádají 

s cestovní kanceláří Minitrans na 8 dnů do Chorvatska pro 49 osob. Na podzim pořádaly ve spolupráci 

s Kulturní komisí „ Drakiádu“. V listopadu osobně pozvaly seniory z Lutína a Třebčína na setkání, 

které proběhlo v sále společenského domu. Zde zajišťovaly občerstvení a „ Štěstíčko“. V tomto měsíci 

uspořádaly Kateřinskou zábavu. V posledním měsíci roku měly zájezd na vánoční burzu ve Vyškově, 

účastnily se na adventním zpívání v ZŠ a uspořádaly závěrečné jednání členek rady ČSŽ, kde 

hodnotily tento rok a připravovaly plán činnosti na příští. V tomto roce 5 členkám předaly blahopřání 

a dárek k jejich významnému životnímu jubileu.  

ZO Samotišky – 38 členek velmi dlouhou akcí je cvičení starších žen vždy v pondělí po celý rok. 

Dlouhodobě ve spolupráci s kulturní komisí OÚ pořádají zájezdy a to jeden na Jesenicko a druhý pro 

děti „ Sluňákov“. Společně navštívily hudební večer sólistů opery Olomouckého divadla v měsíci 

říjnu. Největší akce roku bylo uspořádání výstavy ručně vyšívaných obrazů  

nejen žen ze Samotišek, ale i z Vysočiny. Rok ukončily ve spolupráci s OÚ rozsvícením vánočního 

stromku. 

ZO Třebčín- 45 členek jejich plán akcí se odvíjí od plánu kulturní komise a dalších spolků v obci, 

ženy se podílí buď přípravami, nebo i účastí. Začíná to karnevalem na ledě, tradičními Třebčínskými 

ostatky tj. průvod masek, ostatková zábava a pochovávaní basy. V březnu pořádají „Třebčínský 

skřivánek“ je to pěvecká soutěž pro děti, následuje malování kraslic a Třebčínský košt. Velice 
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zajímavé je uspořádání tzv. „Dýňobraní“, kde pěstitelé donesou již různě vyřezané dýně a komise je 

ohodnotí od 1. až po poslední. Konec roku je započat již v listopadu Posezením s přáteli u deci, 

pokračuje rozsvícením vánočního stromu, Mikulášem, ženy zajistí a připraví Vánoční koncert 

v kapličce sv. Floriána a nakonec se rozloučí V Kulturním domě se všemi přáteli. Členky ZO se podle 

svých možností zúčastňují akcí, které pořádá ORŽ. 

Spolek žen Rouské-6 členek- tyto ženy se zaměřují na akce pro děti z Dětských domovů celého 

Olomouckého a Moravskoslezkého kraje, ale i pro širokou veřejnost. 

První akce v březnu nesla název POHÁDKOVÁ ŘÍŠE V SOKOLOVNĚ. Byl to již 8. ročník dětské 

merendy za finanční podpory města Hranice a Olomouckého kraje. Akci navštívilo 9 dětských 

domovů s dětmi v různých maskách. Zpestřením byl maskot králíček v životní velikosti a 

v doprovodném programu byl Jan Kubík – kulturista - mnohonásobný mistr ČR, Evropy. Ženy Spolku 

Rouské si připravily vystoupení v kostýmech „ mašinky v podání Maxim Turbulen“. Zde byl přítomen 

Jiří Rozbořil – hejtman Olomouckého kraje a jeho náměstek Pavel Šoltýs, členové zastupitelstva města 

Hranic – Lenka Kopřivová a Jiří Lajtoch, kteří vybrali nejhezčí masky a ocenily je šerpou, korunkou a 

plyšovou hračkou.  

 Druhá akce pod názvem „ KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ANEB S ČERTY NEJSOU ŽERTY“ 

uskutečněná v září. Celý sál byl vyzdoben krásnými kulisy, které vytvořila členka Ilona Dopitová a 

díky ní se podařilo vytvořit to pravé peklo. Po 14,00 hodině se sál zaplnil čertíky, čerticemi, 

princeznami a princi. Dětské domovy obdržely úkoly v podobě malování karet ve formátu A4 a 

pohádkový test. Rodiče mohly nezbedné děti napsat do knihy hříchů, které přečetl na závěr LUCIFER 

a každé toto dítě buď zazpívalo, nebo předneslo básničku. K večeři byl jak jinak než čertovský guláš. 

Na závěr porota vyhodnotila testy a vítězové obdržely z rukou náměstka hejtmana Ol kraje pana 

Radovana Rašťáka vítězné poháry. 3. akce byla návštěva Dětského domova v Hranicích v době 

vánoc, kde 29 dětí obdrželo dárky z rukou pana hejtmana Jiřího Rozbořila, jeho náměstka Pavla 

Šoltýse a členky zastupitelstva města Hranic Lenky Kopřivové, ale i společné dárky. Vše natáčela TV 

– MORAVA. 

ZO Řepčín – 5 členek – zde je činnost zaměřená jen k návštěvě svých členek a účasti na akcích, které 

pořádá ORŽ. 

 

Okres PROSTĚJOV má 5 ZO / 85 členek 

V tomto roce měla 5 setkání převážně zaměřená na organizaci a průběh grantu, který ORŽ Prostějov 

ve spolupráci s KSŽ Olomouc v tomto roce získala na téma: Zdraví pro život aneb První pomoc. „ 

Víkend pro ženy“ byl dostupný všem členkám ČSŽ v kraji. Z každého okresu se zástupkyně žen 

tohoto víkendu zúčastnily. Tento víkend se uskutečnil ve dnech 23. -24. května 2015 na Běleckém 

mlýně ve Zdětíně a všemi byl velmi kladně hodnocen. Zde se uskutečnil i seminář na téma: Násilí na 

ženách, kterou měla Mgr. Jana Chržová a Bc. Dagmar Wágnerová. Tento seminář byl zaměřen na 

jednotlivé druhy násilí, pomoc a možnosti, které útočníka vykážou ze společné domácnosti i na 

konkrétních příkladech. Hovořily i o Istanbulské úmluvě, kterou ČR nepodepsala a o snaze Ženské 

lobi i o podpisových akcí, aby se vláda svým podpisem připojila. Dále u příležitosti MDŽ měla i 1 OS 

ČSŽ, které probíhalo v zasedací reprezentační místnosti zámku v Konicích. 

ZO Čunín – 25 členek – zajímavá je jejich činnost hlavně v přednáškách. V tomto roce se uskutečnily 

3 a to na téma: Zdravá výživa – Bc. Krátká. Dále MuDr. Šťastný – chirurg MuDr. Grepel – urolog. 

Vánoční akce Mgr. Krausové a paní Dostálové. Protože se jedná o střediskovou obec, tak tato ZO 

uskutečnila 2 dětské dny u příležitosti MDD a to v Čuníně a ještě v Křemenici, za což všem členkám 

patří velký dík. Také navštívily dlouhodobě nemocné členky a ty které měly své životní jubileum. 
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ZO Jesenec – 6 členek – zde mají velice aktivní předsedkyni, která je i v ORŽ, ale i KRŽ 

v Olomouci. Tato ZO uskutečňuje akce společně se Svazem zahrádkářů pro děti a spoluobčany ve své 

obci. 

ZO Konice – 21 členek- členky této ZO se podílely na zdárném průběhu OSŽ a i na víkendu. Mají 

dobrou spolupráci a hlavně zázemí pro svou činnost v MěÚ Konice, který jim vychází vstříc a 

propůjčuje prostory zámku k jejich činnosti. Úzce spolupracují s neziskovou organizací „Srdéčko“. 

ZO Strážisko – 8 členek. V tomto roce zemřela velmi úspěšná předsedkyně a hodně dlouho trvalo 

než se tato ZO opět zapojila do činnosti ČSŽ. Přejeme jim, aby následující rok byl rokem, kdy se 

v plné síle opět zviditelní. 

ZO Klopotovice – 25 členek – je nejvýraznější zájmová organizace v obci, která čítá jen 270 obyvatel 

a dost vzdálená ostatním ZO v okrese. Tato vzdálenost jim nevadí, aby se do činnosti ORŽ 

nezapojovaly. Mimo akcí, které pro kraj již uvedeny, společné pořádaly i Drakiádu, navštívil je 

Mikuláš. Jejich členky jsou zastupitelkami OÚ a v kulturní komisi. 

Okres PŘEROV má 7 ZO / 172 členek 

ZO Bezuchov – 6 členek- svoji činnost zaměřují na akce pro děti. 

ZO Býškovice – 8 členek – přestože svým počtem členek se řadí mezi malé ZO, ale mají bohatou 

činnost. V květnu ve spolupráci s OÚ pořádaly den matek, kdy se sešly v muzeu a děti ze školky 

v Újezdě pro ně připravily krásné vystoupení, na závěr všem zúčastněným maminkám předaly malé 

dárečky a kytičku. I loučení se s prázdninami pojaly v tomto roce jinak než předešlé ročníky. Sešly se 

s dětmi na autobusové zastávce a vyjely na Tesák, odtud po hřebenovce pohodovou procházkou došly 

na Troják a rozhlednu Marušku. Zde si opekly špekáčky a po cestě zpět hrály různé hry a soutěže. 

Každé dítě při odchodu domů obdrželo odměnu. Největší společnou akcí s OÚ je tzv. „zelobraní“. 

Občané vytvořili různá díla ze zelí, která vystavili před domem. Porota vybrala nejlepší, které bylo 

odměněno. Součástí je i ochutnávka pokrmů vyrobených ze zelí, tyto výrobky ochutnávají občané a 

hlasovali pro nejlepší. Výzdoba hřiště, nacvičení vystoupení dětí v krojích, soutěže pro děti i dospělé 

měly na starosti členky ČSŽ. Závěr roku patřil adventní výstavě na téma „ TEPLO VÁNOC“. 

V jednu místnost muzea vyzdobily nazdobenými vánočními stromky, adventními věnci a nový krb, 

který dodával pomyslné teplo. Druhá místnost sloužila jako kavárna a dílnička pro děti, která má vždy 

velký úspěch. O zpestření sobotního odpoledne se postaraly děti svým vystoupením. 

ZO Dluhonice -33 členek – tato ZO má bohatou činnost, kterou uvedu jen ve stručnosti. Na začátku 

ledna uspořádaly koncert sdružení VOKÁL, následoval dětský karneval, „Blažejovská koleda“, 

v knihovně v průběhu roku pořádaly tvořivou dílnu k Valentinu, MDŽ, velikonoční, jarní, hajánci, 

1., 2. a 3. pedigová, podzimní, adventní a zimní – výroba zvonečků. Chození na jaře se Smrtkou, 

Jedličkou. V dubnu pořádaly Noc s Andersenem. Dětský den Povolání snů. Po prázdninách 

uspořádaly pro děti i dospělé bowling, říjen byl ve znamení Drakiády. Uspořádaly kurz batiky a 

malování na textil. Před 28. říjnem byl Lampionový průvod. A v době adventu uspořádaly výstavu 

s tvořivými dílnami (zdobení perníků a výroba adventních věnců) a rozsvěcením vánočního stromu. 

Nechyběly ani u celonárodní akce Česko zpívá koledy. Ve spolupráci se dluhonskými farníky postavili 

betlém v dluhonské kapli. 21.12 – vánoční koncert pěveckého sdružení ZUŠ Přerov VOCANTES a 

24. 12. setkáním u betlému ukončily náročný rok. Nebyl to pro tuto organizaci veselý a snadný rok, 

protože na jaře jim zemřela předsedkyně, která byla duší celé ZO. 

ZO Lověšice – 52 členek – zde jejich činnost uvedu také ve stručnosti. Únor je jak každoročně ve 

znamení „Vodění medvěda“, březen Dětské šibřinky a výstava hraček, zájezd, návštěva koncertu, 

uspořádání Stezky odvahy. V průběhu roku navštívily své členky u životních jubileí.  

ZO Opatovice – 38 členek. Aktivita této organizace je celoročně na tradiční akce, tak i na novou 

neotřelou náplň činnosti vycházející zejména ze zájmu členek a jejich rodinných příslušníků. V březnu 
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se OÚ proměnil tvůrčí rukodělnou dílnu plnou žen, dívek a dětí. Sešly se, aby společně vyráběly 

velikonoční ozdoby. Pod vedením zkušených lektorek vznikaly vyvrtávané, malované i pentlí zdobené 

kraslice. Hned vedle ze sena se vytvářely rozverní zajíci i oblíbené slepice a zdobily se velikonoční 

věnečky. Chlapci pod dozorem zkušeného instruktora se naučili plést pomlázku. Vzápětí následovala 

již tradiční akce „Opatovická čtvrťka slaného koláče“. V 8. ročníku zaznamenaly členky rekordní 

počet 19 druhů pečiva a mezi vítězi na bedně se umístil i jeden muž, který je příznivcem pekařského 

umění. Tyto recepty byly postupně zveřejňovány v kabelové televizi. Duben je ve znamení bowlingu. 

V červnu zorganizovaly pro širokou veřejnost přednášku s praktickými ukázkami První pomoci ve 

spolupráci se SZŠ Hranice pod vedením Mgr. Markéty Dostálové. Pro velký ohlas se bude s těmito 

přednáškami pokračovat i v dalším roce. Říjen - měsíc aktivit – Kurs pečení pravých „frgálů“ dle 

receptů našich babiček, následoval 7. ročník turistického výšlapu na Tesák – Hostýn a následovala 

Hubertská mše. V prosinci ve spolupráci s OÚ se uskutečnil zájezd do Valašského muzea v Rožnově 

pod Radhoštěm. Zde účastníci ochutnávali tradiční jídla našich předků, utráceli na jarmarku, 

vyzkoušeli si, jak to chodilo ve třídě a podobně. Paní předsedkyně ZO Mgr. Marie Machancová nás 

všechny srdečně zve na jejich akce. 

ZO Přerov- 5 členek – tato organizace se zúčastňuje pravidelně jednání ORŽ a akcí pořádaných 

jinými ZO. 

ZO Špičky – 30 členek – tento rok členky zahájily sportovně relaxačním dnem – zahrály si bowling a 

relaxovaly ve welnes centru Valašské Meziříčí. V květnu se scházejí na pečení májových perníkových 

srdcí, které na májové veselici vydraží. Ve spolupráci s OÚ pozvali divadelní soubor TYL 

DRAHOTUŠE, který představil hru „ Nepokojné hody svaté Kateřiny“. Prosinec je ve znamení 

výroby vánočních dekorací a ozdob, které vystavují na akci nazvané Špičkový koláč a špičková 

slivovice“. Letos bylo téma exotické ovoce a sešlo se hodně výtečných vzorků, oceněných drobnými 

cenami. První cena je putovní a to metrová vařečka se jmény vítězek jednotlivých ročníků této 

soutěže. Konec roku ukončily Silvestrovskou vycházkou. 

 

Okres ŠUMPERK má 7 ZO/ 158 členek 

OSŽ pořádají pravidelně v jarních měsících a podzimních vždy jako výjezdní, aby nemusely platit 

nájem za jednání. Jarní bylo v Rudě nad Moravou – duben, podzimní – prosinec Moravičany. 

Společné akce nekonají, protože jednotlivé ZO nemají zájem. Průběžně jsou seznamovány co nového 

na ústředí a kraji, pravidelně odevzdávají členské příspěvky tak, jak to vymezují stanovy. Seznamují 

se s aktivitami a předávají si zkušenosti mezi jednotlivými členkami ORŽ a ZO. ORŽ je složena tak, 

aby každá ZO měla zde 1 zástupkyni. 

ZO Dolní Studénky – 31 členek. V tomto roce si členky uspořádaly 2 zájezdy a to 1 na operetu 

Paganini do Moravského divadla – únor, květen - návštěva zámku Žleby, Kutná Hora a loutkářské 

muzeum v Chrudimi. V prosinci měly besedu se zeměpisnou tématikou. Velice dobře spolupracují 

s OÚ a dalšími neziskovými organizacemi v obci. ZO je zastoupena v MAS šumperský venkov. 

ZO Jestřebí – 19 členek. Spolupracují na všech akcí s OÚ, zúčastňují se pravidelně jednání OSŽ a to 

vždy v počtu 3 členek. Na konec školního roku pořádají táborák, který se stal u nich již tradicí. U 

rozsvícení vánočního stromu napekly do balíčků pro děti, smažily bramboráky a prodávaly svařák. 

ZO Moravičany – 21 členek. ZO velmi úspěšně spolupracuje s OÚ. V březnu pořádaly zdravotní 

přednášku o tlumení bolestivosti pohybového aparátu, o bylinkách a mastičkách – přednášející byl 

Karel Steinbauer. Další přednáška byla v dubnu o Kubě, doplněna fotografiemi a osobními zážitky. Při 

dálkovém pochodu Memoriál Ambrože a Kruše vypomáhaly s organizací a některé členky se vlastního 

pochodu pravidelně účastní. 2 členky se zúčastnily Grantového víkendu a pro účastnice upekly rolády, 

další 2 členky, které cvičily na sokolském sletu v Brně obdržely od ZO jim finanční příspěvek. U 
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příležitosti 130. výročí založení SDH obdržela naše ZO Pamětní list. Největší každoroční událostí je 

Mikroregion, na který pravidelně pečou koláče, letos byl v Líšnici. Při setkání důchodců v obci se 

podílely na její organizaci a některé se ji zúčastnily. Po rekonstrukci zasedací místnosti OÚ tuto 

místnost uklidily a připravily na OS ČSŽ, kde nachystaly občerstvení. I naše členky zpívaly „ Česko 

zpívá koledy“. Pravidelně četly pro děti v knihovně „ Babičky a dědečkové čtou pohádky“ a pí. 

Wiedermannová obdržela diplom za nejlepší účast a krásné čtení. Rok zakončily vánoční členskou 

schůzí s harmonikou a tancem. 

ZO Olšany – 18 členek. V dubnu ve spolupráci s MŠ a ZŠ pro děti organizovaly „ Probouzení 

přírody“ a v říjnu ji pak uspávaly. V červnu zorganizovaly sportovní hry pro MŠ a připravily dárky a 

pečení koláčů na zájezd do družební obce Klačna ve Slovenské republice. Dlouholetou akcí je 

prarodiče a rodiče čtou dětem nejen v MŠ, ale i ZŠ v měsíci listopadu, uspořádání besedy s modelkou. 

Konec roku oslavily společně v místním klubu. 

ZO Rapotín – 20 členek. Již v lednu vyráběly jednohubky pro Obecní ples, aby si vylepšily rozpočet, 

což se jim podařilo, ale část svého zisku předaly dětem. Na únorovém setkání členek plánovaly výlet, 

který v červnu realizovaly na zámek Častolovice a muzea krajek Vamberk. Pro veřejnost uspořádaly 

přednášku na téma: Výroba olejů a mastí z bylin a jejich použití. Velkou událostí roku je Zahradní 

slavnost, kde v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje získala obec 50 000,- Kč odměny a stuhu za 

společenský a spolkový život v obci a členky ZO byly u dětských atrakcí. V červenci společně se 

svými vnoučaty navštívily nedaleký zámek Velké Losiny, kde byla výstava „ S čím si hrály šlechtické 

děti“ a nedaleko od něho byl nově otevřen Areál zdraví, kde se děti vyřádily. Svou účast měly členky i 

o“Rapotínský koláč“při „Rapotínských slavnostech“, ale v letošním ročníku žádná nic nevyhrála. 

Společně se zúčastnily muzikálu Šakalí léta v KD Rapotín. Listopad je měsíc jejich tradičního 

výjezdního zasedání do vedlejší vesnice Rejchartice, kde hodnotí všechny akce roku a již plánují co 

v příštím. Konec roku měly u horní školy, spojené se zpíváním u stromečku spolu s dětským souborem 

„Smíšci“. Na závěrečném posezení pan starosta jim za jejich práci poděkoval. 

ZO Ruda nad Moravou – Hostice- 30 čelenek. Tradicí se stalo výjezdní zasedání v Bušíně u naší 

jednatelky Hany Šubrtové a turistické vycházky na jaře „Otvírání studánky“ a na podzim „Uzavírání 

studánky“. V tomto roce byly v katastru obce Radomilov pod „Zlatníkem“. Každým rokem se mění 

místo, aby se s místními částmi seznámily nejen členky, ale hlavně vnoučata. 

 Zde se konalo i výjezdní zasedání OS ČSŽ v dubnu v místním KD, který ČSŽ- OÚ propůjčil 

k využívání. V tomto roce poprvé navštívily i s vnoučaty 

„Balneopark Jeseník“, který měl velký úspěch a určitě bude 

zařazen do akci v roce 2016. Doporučují všem ZO, aby to 

také vyzkoušely, ale jen při krásném počasí. V srpnu to bylo 

již 50 roků, kdy vznikla družba mezi obcí Ruda nad 

Moravou a Košem na Slovensku, kterou započaly právě 

členky tehdy Výboru žen. Zakládající členka toto výročí 

připomněla v občastníku obce. V listopadu uspořádaly i pro 

veřejnost besedu o Číně se studentkou čínštiny, která byla 

na ročním vládním stipendiu v Číně. Závěr roku spojily 

s hodnotící členskou schůzí, hostem p. Ruprichem, který je při zpěvu doprovází na kytaru, posezením 

u stromečku a předání dárků. Zde je mile překvapila paní Šubrtová, která jako dárek pro každou 

členku-vydala sborník všech jejich popěvků při životních jubileí členek.     

ZO Zábřeh – 19 členek. Již leden byl měsíc, kde se organizačně podílely ve spolupráci s DDM 

Krasohled při prezentaci zájmových kroužků ve velkém sále KD. Další velká spolupráce je 

s Katolickým domem, kde se podílely na organizaci a občerstvení „Zábřežská opona“ tj. regionální 

přehlídka dětských divadel. Dlouholetá spolupráce je na „DNI ZEMĚ“, která se koná v parku Petra 

Bezruče, kde ženy po celý den mají na starosti jedno ze stanovišť.  
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KRAJ VYSOČINA  

 

Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222  

  

Krajské středisko ČSŽ 

Horní 197  

580 01 Havlíčkův Brod 

E-mail: vysocina@csz.cz  

Web: www.cszvysocina.estranky.cz  

 

ČSŽ v Kraji Vysočina je počtem členek 2. největší organizací v republice a také jednou z 

nejaktivnějších. V roce 2015 je v Kraji Vysočina registrováno 56 základních organizací a 1.729 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fandíme rodině „. Bylo tomu tak i v roce 2015.  

 

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

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

Zároveň bylo umožněno získávání aktuálních informací a podnětů od krajské, přes okresní až do 

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

zajišťovány i realizovány zcela dobrovolnicky .  

 

Krajská rada žen na svém jednání dne 24.2.2015 vyhlásila 2 hlavní témata roku 2015 a odsouhlasila 

organizační zajištění plánovaných aktivit v oblasti prorodinné politiky.  

1) DEN PRO RODINU, do jehož realizace se měly možnost zapojit mimo krajské a okresních 

organizací také naše základní články v obcích.  

2) BEZPEČNÁ A INFORMOVANÁ VYSOČINA - celoroční tématické zaměření krajské a okresních 

organizací, které vyplynulo z vlastní ankety z roku 2014 .  

 

19.3.2015 - Historicky první pracovní setkání Krajské rady žen s radou Kraje Vysočina a sociálním 

odborem – Krajský úřad, Jihlava.  
V sídle kraje se konalo takové setkání poprvé a diskutovalo se nejen nad aktuálními problémy, ale také 

nad plány a prohlubující se spoluprací. Cílem tohoto setkání bylo představit aktivity Českého svazu žen 

v našem kraji a seznámit se s jeho činností, a to včetně aktivit, které napomáhají rozvoji regionu. Na 

setkání byly probírány otázky týkající se sociální oblasti, regionálního školství, kulturního vyžití a v 

neposlední řadě dopravní obslužnosti, prevence zdraví a bezpečí dětí i seniorů.  

 

18.4.2015 - DEN PRO RODINU - krajské víkendové setkání zástupkyň základních organizací ČSŽ z 

jednotlivých okresů - kulatý stůl - téma prorodinná a sociální politika Kraje Vysočina - hotel Slunce, 

Havlíčkův Brod.  
Krajská organizace ČSŽ byla hlavním organizátorem kulatého stolu pod společným názvem DEN PRO 

RODINU, který se uskutečnil ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Vysočina, o.p.s. pro 

zástupkyně základních organizací ČSŽ ze všech okresů Kraje Vysočina a veřejnost jako celodenní 

víkendová akce dne 18.4.2015 v Havlíčkově Brodě, hotelu Slunce. Akce se konala za účasti hostů - 

radního pro sociální oblast a prorodinnou politiku Mgr.et Bc. Petra Krčála, RNDr. Marie Kružíkové, 

mailto:vysocina@csz.cz
http://www.cszvysocina.estranky.cz/
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radní pro kulturu, Bc. Ivany Mojžyškové, místostarostky města Havlíčkův Brod a PhDr. Marie 

Formáčkové, spisovatelky a publicistky. Hlavními tématy byla prorodinná a sociální politika Kraje 

Vysočina a města Havlíčkův Brod, možnosti spolupráce, Family-Pointy a jejich poslání, akce zaměřené 

na mezigenerační soužití a vztahy, zdravé stárnutí, ochrana a sociální péče o seniory. Účast :73 žen)  

 

Víkendové pracovní setkání zástupkyň ZO ČSŽ okresu Třebíč – okresní organizace ČSŽ  

- 25. a 26. duben 2015 – vojenská ubytovna Kramolín  
Okresní setkání zástupkyň základních článků ČSŽ okresu Třebíč, jako hosté se zúčastnily také 

zástupkyně ZO ČSŽ Křižánky –okresu Žďár n/S.  

 

Program byl rozdělen do několika částí.  

1) Žijeme mezi Vámi – Jsme jedna velká rodina – Domov bez zámku  

beseda s vedením Domova bez zámku - historie i zkušenosti z transformace ÚSP Jinošov – nové 

možnosti péče a zlepšení kvality života klientů .Své poznatky a zkušenosti prezentovaly také ženy z 

Náměště nad Oslavou a okolí, které se do spolupráce s Domem bez zámku zapojují, např. propagují 

kavárničku Pohoda nebo vyrábějí ceny pro charitativní ples apod.  

2) Možnosti péče o seniory a zdravotně postižené - diskuse a vlastní zkušenosti žen při péči o své 

nemohoucí rodiče a zdravotně postižené členy rodiny ( ztráta zaměstnání, ze dne na den sociální 

vyloučení, nemožnost se ze dne na den naučit zvládat celou řadu úkonů, nedostatek ( neexistence ? ) 

podniků (míst) zaměřených na vytvoření míst pro zdravotně postižené.  

3) Žijeme a pracujeme na Vysočině - Den pro rodinu + třígenerační soutěž Krásy každé generace  
Okresní rada žen byla požádána o pomoc při organizačním zajištění třígenerační soutěže pod společným 

názvem Krásy každé generace. Do aktivit se zapojí všechny ZO v okrese, byly diskutovány konkrétní 

aktivity, potřeby a konkrétní odpovědnost pro zdárné uskutečnění této akce.  

Na závěr setkání byla uskutečněna beseda a exkurze v přečerpávací elektrárně ČEZ u Dalešické 

přehrady. Vyrovnávací nádrž této vodní elektrárny slouží jaderné elektrárně jako zásobárna vody. Ženy 

měly příležitost se podívat do všech přístupných prostor, přednáška byla velmi zajímavá a průvodkyně 

zodpovídala celou řadu dotazů také díky tomu, že většina žen pracuje a žije v blízkém okolí elektrárny. 

Účast : 33 žen  

 

Víkendové pracovní setkání zástupkyň ZO ČSŽ okresu Žďár nad Sázavou  

- 18 .a 19.9.2015 – Areál sportu Bystřice n/Pernštejnem.  
Páteční odpolední program byl věnován především vnitrosvazové činnosti zaměřené na akce pro děti, 

seniory i celé rodiny. Jako poděkování za dobrovolnickou činnost měly ženy příležitost shlédnout módní 

přehlídku butiku z Bystřice n/Pernštejnem, kterou paní majitelka pro ženy uspořádala zcela zdarma.  

„Bezpečná a informovaná Vysočina" - témata jako problematika domácího násilí, kyberšikana, 

seznámení s poradenskou činností i možností pomoci Bílého kruhu bezpečí - poradny Jihlava. Skvělými 

lektory byli pan Mgr. Křousek z Bílého kruhu bezpečí a Bc. Anna Machátová z Třebíčského centra. 

Toto téma bylo vybráno na základě poznatků a podnětů našich členek a bude i hlavním tématickým 

zaměřením nejen okresní, ale i krajské organizace pro rok 2016. Účast : 39  

 

Krajské víkendové setkání zástupkyň ZO ČSŽ – Kraj Vysočina 23. a 24. října 2015 - RS Pod 

dubovou skálou Štoky  
Ve dnech 23.-24. října 2015 proběhl ve Štokách tradiční krajský víkend Krajské organizace Českého 

svazu žen Kraje Vysočina, kterého se zúčastnila víc jak stovka členek Českého svazu žen. Program byl 

zaměřen na zhodnocení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině, zejména s ohledem na podíl Českého 

svazu žen na zorganizování Dnů pro rodinu ve vybraných místech (Svratka, Náměšť nad Oslavou, 

Batelov), fungování vybudovaných Family pointů v kraji a otevřela se i témata spojená s problematikou 

domácího násilí a bezpečnosti seniorů.  

První den setkání se uskutečnil pod názvem „Na Vysočině fandíme rodině“. V rámci toho proběhla 

prezentace a hodnocení Dnů pro rodinu, byly představeny Family pointy a jejich fungování v Kraji 

Vysočina a vybrané zástupkyně z jednotlivých okresů si na vlastní kůži vyzkoušely soutěž Krásy každé 

generace s otázkami a úkoly, které absolvovaly soutěžící rodiny v jednotlivých místech konání Dnů pro 

rodinu. Soutěž proběhla v odlehčeném tónu a v duchu fair play.  
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Druhý den se uskutečnil pod názvem Bezpečná a informovaná Vysočina. Téma bylo velmi závažné, 

protože bylo zaměřeno na domácí násilí, záležitosti týkající se bezpečnosti seniorů v Kraji Vysočina a 

radám, jak předcházet některým kolizním situacím a jak se co nejúčinněji bránit. Zaměření na toto téma, 

vyplynulo z ankety, kterou vyplnily členky ČSŽ na krajském víkendu v roce 2014. Tehdy z ankety 

vyplynulo, že největší obavy mají ženy z okradení a přepadení venku, což je podle statistik nejčastější 

trestná činnost, se kterou se občané ve svém životě setkávají. V menší míře pak projevily strach z 

přepadení přímo v bytě a nejmenší obavy měly z předváděcích akcí „šmejdů“, což asi lze přičíst i 

masivní informační kampani v médiích, která proběhla a průběžně probíhá v médiích.  

Dva tematické bloky byly věnovány násilí na ženách v obecné rovině, představení projektu Pro ženy, 

který realizuje Třebíčské centrum Třebíč o.s. společně s Informačním a poradenským centrem Vysočina 

o.p.s. a druhý blok byl věnován bezpečí a informovanosti seniorů na Vysočině.  

 

První blok byl nazván Nebuďme slepí, nezavírejme oči před násilím a byl zaměřen na násilí na ženách. 

Násilí na ženách je tématem, o kterém se hovoří stále častěji a ukazuje se, že přes veškerou osvětu 

případy domácího násilí neubývají. Upozorňují nás na to nejen statistiky, ale víme o tomto problému i 

z toho, jak se změnila klientela naší psychologické poradny, která funguje pod InPc. Představení 

Istanbulské úmluvy a kampaně za její přijetí Českou republikou se ujala předsedkyně Českého svazu 

žen Mgr. Jana Chržová, která seznámila přítomné s tím, jaké aktivity vyvíjí ČSŽ a ČŽL k tomu, aby 

Česká republika tuto úmluvu přijala a ratifikovala. Přítomné členky měly možnost přímo na místě 

podepsat Petici k přijetí Istanbulské úmluvy. Zájemkyň o podporu bylo tolik, že se na donesené petiční 

archy ani nevešly a musely vzít za vděk informací o tom, že petici je možné podepsat i elektronicky přes 

webové stránky http://www.stop.cz/.  

 

Seznámení s projektem Pro ženy se ujala Bc. Anna Machátová z Mateřského třebíčského centra. Cílem 

projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke 

zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících rolích a přispět k rozšíření preventivních a následných 

služeb pro ženy ohrožené násilím. Část aktivit je zaměřena na osvětu a zvýšení informovanosti široké 

veřejnosti v oblasti rovných příležitostí a násilí založeného na různosti pohlaví. Projekt je založen na 

spolupráci subjektů působících v těchto oblastech a bude realizován na různých místech Kraje Vysočina. 

Jedním z výstupů bude publikace ProŽeny, která představí příběhy úspěšných žen.  

 

Druhá část pod názvem Zdraví a bezpečí seniorů na Vysočině byla plně v režii Policie České 

republiky. Přednášky se ujala Mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství Policie ČR, Jihlava. V téměř dvouhodinové přednášce představila přítomným bezpečnostní 

situaci v Kraji Vysočina, nejčastější trestnou činnost, která je na území kraje páchána a preventivní 

programy, které zejména pro seniory nabízí Policie ČR. Přítomní získali i základní informace o tom, jak 

vyhodnotit případná rizika, která hrozí, jak se v některých rizikových situacích chovat a čeho je dobré 

si všímat ve svém okolí. I tento blok byl zakončen poměrně rozsáhlou diskusí k nastíněným problémům. 

Účast : 23.10. 104 žen, 24.10. 80 žen.  

 

Základní organizace ČSŽ  

Na Vysočině fandíme rodině 2015 - projekt DNY PRO RODINU  
Grantový program vyhlásila Krajská rada žen na jaře 2015 a společným tématem se staly dílčí akce 

zaměřené na Dny pro rodinu, mezigenerační setkávání a propagaci prorodinné politiky Kraje Vysočina. 

Tříčlenná komise posoudila jednotlivé žádosti základních organizací a vybrala 16 projektů, které 

splňovaly podmínky zadání.  

Jednalo se o dílčí akce, při kterých členky Českého svazu žen uplatnily svou kreativitu, rozsáhlé 

organizační schopnosti, chuť a elán pro pořádání akcí pro rodinu. Ukazuje se, že ve své činnosti dokážou 

jednotlivé ZO propojovat akce pro rodinu se zaváděním a dodržováním místních tradic, a kromě 

tradičních akcí pro děti jako jsou Karnevaly, Dny pro děti, Loučení se školou, Loučení s prázdninami 

apod. se objevují nové nápady, ale i nové tradice. V průměru se akcí zúčastnilo kolem 120 účastníků. 

Všechny akce splnily podmínky našeho projektu „ Na Vysočině fandíme rodině“, plakáty byly označeny 

logem „Podpořil Kraj Vysočina“ a logem ČSŽ.  
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Věcov:  
Mezi akce pro celou rodinu s dlouholetou tradicí patří ve Věcově vítání jara spojené s probouzením 

Broučků. Děti, rodiče a prarodiče pravidelně chodí z Věcova na Zobačův kopec k pomníčku Broučků. 

Aby cesta lépe ubíhala jsou pro děti připraveny poznávací soutěže, u pomníčku si poslechnou úryvek z 

knížky Broučci. Tradicí se stalo vypouštění balónků s přáníčky.  

 

Počátky :  
Mezi další tradiční akce patří v Počátkách soutěž nazvaná „Pomalujeme sídliště“. Děti malují na 

chodníky křídou své obrázky a porota vybírá ty nejlepší. Soutěž byla zaměřena na 3 témata  

1 téma: Naše rodina, 2. téma: Naše město, 3.téma: Moje oblíbená hračka nebo domácí mazlíček.  

Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že akci přálo počasí, mohly se 

veselými obrázky potěšit náhodní kolemjdoucí i rodinní příslušníci ještě několik dnů po akci. Do 

galerie pod širým nebem si soutěžící přivedly jak rodiče, tak i prarodiče a porota měla hodně práce s 

vyhodnocením těch nejlepších. Do soutěže se zapojilo 42 dětí a jejich výtvory shlédla téměř stovka 

dospělých.  

 

Kojčice :  
V Kojčicích se do přípravy a realizace Pohádkové cesty zapojily celé rodiny a byly i pečlivě rozděleny 

jednotlivé role. Šití kostýmů se ujaly maminky a babičky a úpravu terénu a stanovišť obstaraly 

obstarali tatínkové a dědečkové. Na dvanácti stanovištích plnily děti za pomoci rodičů soutěžní úkoly. 

Akce se zúčastnilo víc jak 80 dětí a přibližně 120 dospělých.  

 

Rozsochatec :  
V Rozsochatci zorganizovaly členky ČSŽ akci Z pohádky do pohádky. Děti plnily soutěžní úkoly na 

devíti stanovištích, která byla umístěna na různých místech obce. Závěrečné vyhodnocení spojenés 

hudbou a občerstvením se odehrálo na fotbalovém hřišti. Akce se zúčastnilo 70 dětí a více jak stovka 

dospělých. 

  

Nížkov :  
Členky ČSŽ uspořádaly 10. ročník akce nazvané Rodinné sportovní odpoledne. Děti si na 10-ti 

stanovištích odzkoušely jak fyzickou zdatnost, tak i výtvarné dovednosti a znalosti. Děti si pod 

dozorem rodičů a Policie ČR vyzkoušely na cvičném dopravním hřišti bezpečnou jízdu na kole, 

tříkolce nebo koloběžce, ale i to, jak bezpečně přecházet silnice. Akce se zúčastnilo asi 110 dětí a víc 

jak 140 dospělých.  

 

Horní Krupá :  
Členky ČSŽ připravily krupské olympijské hry, které byly zahájeny zapálením olympijského ohně na 

fotbalovém hřišti. Soutěžící se utkaly v osmi netradičních disciplínách. Závěr her patřil předání 

medailí a cen a slavnostní ceremoniál skončil uhašením olympijského ohně.  

 

Michalovice :  
Členky ČSŽ připravily pro děti, rodiče a prarodiče pěší výlet z Michalovic do Havlíčkova Brodu s 

hledáním pokladu. Akce byla zakončena ve Stylové restauraci, kde na zahrádce proběhla řada 

sportovních soutěží (přetahování lanem, skákání v pytlích, hod míčkem na cíl apod.). V průběhu 
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odpoledne se do akce zapojovala i řada rodin s dětmi z Havlíčkova Brodu, které šly tímto směrem po 

cyklostezce na procházku. 

  

Sněžné :  
Členky ZO připravily soutěžní odpoledne pro rodiny. Celé rodiny soutěžily v šesti disciplínách (jízda 

na trakaři, skákání v pytli, chůze na chůdách, trefování na cíl vodním mini dělem, třídění odpadu, 

skládání pohádkového puzzle). Akce byla doplněna výtvarnými dílničkami. Akce se zúčastnilo 

přibližně 60 dětí a asi 100 dospělých.  

 

Jámy :  
Členky ČSŽ připravily sousedské posezení ke Dni matek. Byla vyhlášena výtvarná soutěž Jak 

sportujeme v Jámách a foto soutěž na Jámy- živá obec Vysočiny. Akce byla určena všem občanům 

obce a na bohatém kulturním programu se podílely děti z mateřské školky, základní školy ale i další 

spolky, které působí v obci. Akce se zúčastnilo přibližně 300 občanů a v programu vystoupilo 48 dětí.  

 

Jiříkov :  

Členky ČSŽ připravily akci Den pro rodinu, aneb pirátská cesta na tajuplný ostrov pokladů. Děti 

plnily soutěžní úkoly na sedmi stanovištích a kromě odměn ze soutěží nakonec ze získaných ústřižků 

sestavily mapu, podle které našly poklad. Doprovodný program tvořila šermířská skupina, ukázka 

výcviku policejních psů a hudební vystoupení. Akce se zúčastnilo víc jak 50 dětí v doprovodu rodičů a 

prarodičů. Doprovodný program přilákal i další zájemce z obce a okolí.  

 

Svratka:  
Akci pod názvem Den pro rodinu – učíme se pomáhat a chránit s Policií ČR, Hasičským sborem a 

ČČK připravily Svratecké valkýry. Zábavnou formou si děti na stanovištích osvojily řadu nových 

vědomostí a znalostí, které pak mohly prokázat ve znalostním testu. Ti nejlepší získali zajímavé ceny. 

Zábavné odpoledne bylo doplněno ukázkami z policejní práce, práce hasičů i záchranářů. Děti si mohli 

prostřednictvím speciálně upravených brýlí vyzkoušet, jak vypadá svět z pohledu opilého nebo 

zdrogovaného člověka. Akce se zúčastnil asi 100 osob.  

 

Lípa:  
Akci Tvoří celá rodina připravily členky ČSŽ v Lípě a Rodinné centrum Tiliánek v rámci Dne pro 

rodinu a Mezinárodního dne dětí. Děti i rodiče vyráběli keramické misky nebo domovní čísla. Navíc 

byla připravena Tiliánkova cesta se soutěžními disciplínami. Akce byla doplněna malováním na 

obličej a děti mohly využít skákací hrad. Do akce se zapojilo kolem 40 dětí a asi 95 dospělých.  

 

Herálec :  
Den pro rodinu – aneb zábavné odpoledne v Herálci se konal 30.května 2015. Akce se konala na 

sportovním hřišti - kvůli dešťovým přeháňkám se 1.část soutěží ( vědomostní a dovednostní ) pro děti i 

jejich rodiče konala pod pergolou. Jakmile se počasí umoudřilo, děti vyrazily na sportovní soutěže, : 

skok v pytli, strefování míčku do branky, shazování pyramidy z plechovek, hod na cíl, se zavázanýma 

očima si děti ustřihávaly dobroty, s míčem běhaly mezi tyčemi, chytaly magnetické rybičky, chodily 

na chůdách. Zpestřením byl příjezd hasičské techniky a přednáška o hasičích. Dne pro rodinu se 

zúčastnilo okolo 70 dětí s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými a známými.  

 

Košetice :  
Akce pod názvem Řádí celá rodina byla určena nejen dětem, ale i rodičům a prarodičům. Konala se v 

sobotu 6.6.2015. Začínala soutěžemi pro děti – chytání rybiček, poznávání hub a zvířat, házení 

míčkem na koš atd. To nejlepší na všechny teprve čekalo. A to soutěže pro rodiče. Tak trošku si 

vyměnili role. Tatínkové všem ukázali, jak dobře umí povléci peřinu, přebalit dítě nebo připravit a 

zabalit štrúdl. Maminky zatloukaly hřebíky, sbíraly brambory a šišky. Soutěžilo se i v párech, společně 

řezali dříví, vozili se v kolečku a nakonec zvládli i překážkovou dráhu na lyžích. Za vydatné podpory 

svých ratolestí rodiče splnily své úkoly na jedničku. Celá akce byla zakončena dětskou diskotékou.  

 

 



Stránka 49 z 54 

MěO – Klub žen Havlíčkův Brod:  

III. ročník soutěže O nejlepší vánoční recept našich maminek a babiček  
Akce se konala za velkého zájmu účastníků dne 15.prosince 2015 odpoledne v hotelu Slunce v H.Brodě. 

Hlavním pořadatelem byly obě městské organizace Českého svazu žen, zapojil se také Family-Point i 

Senior-Point, mile překvapil Školní klub ZŠ Nuselská, děvčata z 5.-8.tříd získala ze své výrobky spoustu 

bodů a zvláštní ocenění -perníkovou zlatou vařečku. Celkem hodnotila laická i odborná porota 24 druhů 

vánočního cukroví. Vánoční atmosféru dotvářelo hudební duo Sádlo v pohybu. Účast 98 . 

 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

 

 

 

Hlavní spolek ČSŽ – výběr průběžných / pravidelných aktivit: 

 

 Členství v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a 3 výborech 

 Spoluúčast na aktivitách České ženské lobby (ČŽL) 

 Celosvětová kampaň proti násilí na ženách – One BillionRising: účast na pražském 

happeningu organizovaném, několik samostatných akcí v regionech  

 MDŽ 2015 – elektronická kampaň zaměřená na členy a členky Parlamentu ČR (obou komor) 

za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy 

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

organizovaných AWID, Equality Now, OSN (16 Days of Activism VAW) 

 Další fáze „elektronizace“ organizace – podpora krajských organizací ČSŽ při založení 

vlastních stránek (web, FB), interní školení, ad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.csz.cz & www.rovnesance.cz  

twitter.com/ceskysvazzen 

www.facebook.com/CeskySvazZen  

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
http://twitter.com/ceskysvazzen
http://www.facebook.com/CeskySvazZen
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PROJEKTY REALIZOVANÉ  ČSŽ V ROCE 2015 

 

  
  

 

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

(VČETNĚ POSILOVÁNÍ ODBORNÝCH KAPACIT ČLENEK ČSŽ V REGIONECH)  

 

NROS, Fond pro NNO - EHP/Norské fondy (reg. č. 3620005): Rovné příležitosti žen a mužů: 

osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (08/2014 – 04/2016). V roce 2015 pokračovaly projekty 

vzdělávacími a školicími aktivitami zaměřenými na posilování kapacit organizace (členek/dobrovolnic), 

a dále jsme spustily informační kampaně zaměřené na Istanbulskou úmluvu.  

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

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

 

 

Projekty jsou podpořené z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných 
aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a 

 

 
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz. 

 

 

 

 

V roce 2015 jsme v rámci obou projektů uskutečnily 26 akcí pro zhruba 740 účastnic a 

účastníků (počítáno bez započítání účastnic - členek ČSŽ na Kongresu žen v červnu 2015). 

 

 

Z ohlasů  

 
Dne 1. prosince 2015 se předsedkyně Okresní rady žen v Jihlavě Zdenka Dubová a místopředsedkyně 

Klubu žen Jihlava Alžběta Rychtecká zúčastnily v Praze v Ženských domovech celodenního semináře 

na téma „Základy práce s médii“, který pořádal Český svaz žen, z.s. Seminář vedla televizní a 

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva
http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/


Stránka 51 z 54 

rozhlasová moderátorka Štěpánka Duchová společně s Markem Šedivým, prezidentem Asociace VPO 

v ČR. Celý seminář byl zajímavý nejen cennými informacemi při práci s médii, ale účastnice měly 

možnost si vyzkoušet i improvizovaný rozhovor v televizním studiu a také sestavení vlastní tiskové 

zprávy, kterou následně lektorka rozebrala a případně upravila tak, jak má být.  

Všechny účastnice semináře se shodly na tom, že byl velkým přínosem pro jejich další práci.  

 

Zdenka Dubová, předsedkyně ORŽ Jihlava 

 

 

 

Informace získané na semináři využiji ve všech 

oblastech, nejen v organizaci. Doporučení pro 

zlepšení? Není co zlepšit – byl naprosto 

dokonalý.“ Účastnice mediálního tréninku v 

Praze.  

 

 Doporučení pro zlepšení – pořádejte dál 

podobné praktické akce!  

 

 

Semináře Základy účetnictví pro pobočné spolky sklízely úspěch úplně všude … 

 
 

V semináři jsem nepostrádala vůbec nic; 

naopak jsem se dozvěděla věci, které mě 

velice zajímaly i mimo rámec přednášky  

Takovýchto seminářů by mělo být více  

Celkový dojem ze semináře hodnotím jako 

výborný. Kladně hodnotím znalost v rámci 

ČSŽ ze strany přednášející, dále pak 

konkrétní příklady, týkající se účtování  

Doporučovala bych seminář rozdělit na 

témata základní a pokročilejší  

 
 

 

Semináře Základy fundraisingu jsme mohly zrealizovat jen dva, ale tak snad příští rok …  

 

Pan lektor byl úžasný, vše nám odpověděl. Vše se nám snažil vysvětlit a zapojit nás do svých 

zkušeností. Seminář mi přinesl mnoho nových poznatků, které využiji při dalších akcích, na které 

potřebuji finanční prostředky. 

 

Informační semináře k Istanbulské úmluvě (tedy Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 

vůči ženám a domácího násilí) byly leckdy i docela rušné co do diskusí … 
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Více času na diskusi …. Více času na přednášku  

Zajistit více informací do novin  

Nepostrádala jsem nic, pěkný přístup k výkladu, 

nenáročné na pochopení, děkuji za příkladný 

zájem o řešení problematiky tohoto druhu  

V semináři jsem postrádala vlastní přípravu – 

měla jsem si dokument přečíst předem. Pro 

„probuzení zájmu“ o obsah úmluvy je seminář 

dobrý tak jak je.   

 

Genderové semináře nejen k sexismu … za všechny:  

Doporučení pro zlepšení:  

pořádat další. Neustále o tom mluvit. Využívat tisk, televizi, instituce, základní školy.  

 

Semináře k online publikování jsme rozšířily o semináře k vedení kampaní: 

 

 Seminář hodnotím jako výborný, využitelný pro mou práci i osobní potřebu a rozvoj.  

 Seminář byl nad mé očekávání výborný!  

 V semináři jsem postrádala víc informací o neobvyklých druzích kampaní.  

 

Projekt podpořený z Norských fondů pokračuje minimálně do dubna 2016 (zvažujeme malé 

prodloužení) a v rámci něj chystáme další akce, a to kolem 14. února (celosvětová kampaň proti násilí 

na ženách – „One Billion Rising“), koncem února plánujeme zapojení do dvoudenní konference v 

Třebíči, která se bude věnovat tématu násilí na ženách a kterou bude pořádat Třebíčské centrum o.s., a 

pozor – po delší době plánujeme větší akci k MDŽ v Praze, protože aktuálně pracujeme na sborníku k 

Istanbulské úmluvě, respektive vybraným tématům k násilí na ženách a jeho vydání tiskem směřujeme 

právě k Mezinárodnímu dni žen 2016. A máme pro rok 2016 podaný navazující projekt … 

 

Sborník je aktuálně v přípravě a podle dosud přislíbených témat a autorek / autorů se jeho obsah 

rýsuje již teď velmi pestře a zajímavě! Některé z autorek znáte i z našich seminářů! A je také možné, 

že překročíme plánovaný rozsah 74 stránek. Tak či onak sborník vyjde v naší edici Na pomoc ženám a 

bude k dispozici i v elektronické verzi na našich webových stránkách.  

 

Vydání sborníku plánujeme na začátek března a křest chceme realizovat 8. března 2016 v Kaunickém 

paláci. Součástí programu bude i diskuse s autorkami. O programu a přihlášce (jak víme, místa v 

Kaunickém paláci jsou početně omezena) budeme včas informovat prostřednictvím vedoucích 

krajských středisek.  

 

PUBLIKACE 

 

V rámci struktury celé organizace lze říci, že prakticky všechny složky (KRŽ, ORŽ, ZO) si vydávají 

vlastní informační bulletiny / zpravodaje. 

 

Na celorepublikové úrovni vychází dvakrát do roka Zpravodaj „Žena třetího tisíciletí“, v roce 2015 

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

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

 

V roce 2014 byl ČSŽ překlopen z občanského sdružení na zapsaný spolek a tak i rok 2015 jsme věnovaly 

v rámci tzv. přechodného funkčního období promyšlení reorganizace tak, aby struktura vyhovovala jak 

NOZ tak potřebám členské základny a novým stanovám. 

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

http://www.csz.cz/
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NAŠI LIDÉ  – KDO JE KDO 2015 

 

Ústředí Českého svazu žen (Praha) 

 

Mgr. Jana Chržová, předsedkyně 

Mgr. Dagmar Wagnerová, ředitelka 

Magda Fišerová – asistentka 

Mgr. Marta Bartoňová – administrativa 

Dana Mikšovská – účetní a hospodářka 

Štefanie Škrabanová – mzdová účetní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí krajský středisek 

 

Pavlína Krbcová, Praha 

Milena Tenczová, Středočeský kraj 

Květa Rybárová, Ústecký kraj 

Jaroslava Hernadyová, Karlovarský kraj 

Eva Drncová, Plzeňský kraj 

Alena Vránová, Jihočeský kraj 

Věra Pospíšilová, Liberecký kraj 

Valerie Lukášová, Královéhradecký kraj 

Jarmila Sokolová, Pardubický kraj 

Marie Bohuslavová, Vysočina 

Mgr. Margita Březnová, Jihomoravský kraj 

Hana Königová, Zlínský kraj 

Anna Vaňková, Olomoucký kraj 

Zdeňka Mokrošová, Moravskoslezský kraj 

 

 

Poznámka: V průběhu roku byla agenda Karlovarského kraje předána paní Boženě Vávrové  

a za Olomoucký kraj paní Janě Hoffmannové. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

 

 

Děkujeme všem našim partnerům, spolupracujícím organizacím, sítím i jednotlivcům, sponzorům a 

dárcům, dále obcím, krajům a řadě institucí za podporu a přízeň.  

 

Poděkování ale patří i všem našim členkám, které věnují obrovské množství energie práci pro druhé a 

bez nichž by spolkový i společenský život v jednotlivých obcích byl daleko chudší, případně vůbec 

neexistoval. Jejich práce a angažovanost je nesmírně důležité právě na té komunitní a komunální úrovni. 

Ostatně velká část naší členské základny se nachází v menších obcích, a tedy ve venkovském prostoru, 

kde je taková angažovanost nejen vidět, ale často i existenčně důležitá. V neposlední řadě děkujeme za 

dlouhodobou a obětavou práci našim kolegyním. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 54 z 54 

SEZNAM ČASTO POUŽÍVANÝCH ZKRATEK  

 

ČČK Český červený kříž 

ČSŽ Český svaz žen 

InPc Informační a poradenské centrum (v současnosti provozujeme již jen jedno, a sice na 

Vysočině, resp.jsme jeho zřizovatelem: InPc bylo v roce 2012 transformováno na 

o.p.s.) 

KRŽ Krajská rada žen 

MÚ / MěÚ Městský úřad 

NOZ nový občanský zákoník 

ORŽ Okresní rada žen 

OÚ Obecní úřad 

RS / RS ČR Rada seniorů 

ZO Základní organizace 

  


