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Úvodem 
Nové číslo zpravodaje Žena třetího tisíciletí představujeme v pozměněném hávu. V rámci úspor na jedné 
straně a větší flexibility na straně druhé jsme přistoupily ke kopírované a černobílé podobě. Je sice pravda, 
že například fotografie tak dobře nevyjdou, ale zase díky lehčímu papíru můžeme přidat stránky, a tedy 
text. Tak, jak naše jednotlivé organizační složky budou aktivněji využívat internet, je a bude možné si 
fotografie koneckonců prohlédnout v barvě a řádné velikosti tam. Jsme si zároveň vědomy toho, že ne 
každá členka má přístup k počítači a právě proto zachováváme zpravodaj v papírové podobě, byť 
v letošním dotazníkovém šetření padly i názory, že by mohl být v budoucnu jen elektronicky.  
 
A tak jsme to pojaly opačně – papírová podoba samozřejmě zůstane, přibude ale možnost si zpravodaj 
objednat individuálně elektronicky (viz str. 3) a čtenářky tedy nebudou omezeny počtem výtisků na 
základní organizaci. A když už jsem narazila na dotazníky – zaznělo v nich vedle spokojenosti 
s dosavadním obsahem i přání větší pestrosti témat. I v tomto bodě se snažíme vyhovět – vedle článků 
z krajů najdete povídání o dění v ženském hnutí, partnerských organizacích, zařazujeme například novou 
rubriku Legislativní okénko věnovanou tématům z nového občanského zákoníku a postupně budou 
přibývat i další témata. 
 
Tištěný časopis vycházející jen dvakrát do roka má ale jedno zásadní omezení – nemůže být úplně 
aktuální. Plánujeme proto – mimo jiné – rozšíření našich „publikačních kapacit“ o nové využití webu 
www.rovnesance.cz, který vznikl před lety v rámci projektu Equal. Archiv projektu ponecháme, ale právě 
v těchto dnech web překlopujeme na blog s úmyslem ho využít jako náš internetový „časopis“, který 
ovšem bude přístupný i veřejnosti. 

Zpravodaj Českého svazu žen – podzim – 2/2013          zpravodaj@csz.cz 

 A teď to nejdůležitější. Pro budoucí podobu zpravodaje je pro nás důležitá vaše zpětná vazba. 
Napište nám, co se vám líbilo, nelíbilo a co dalšího byste ve zpravodaji uvítaly. Také přivítáme vaše 
příspěvky! Může to být článek, nebo třeba vlastní křížovka či zajímavost z vaší tvorby. I zpravodaj 
může být tak trochu časopisem … Pište nám na email: zpravodaj@csz.cz . 
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Zajímavosti z našich krajů 
 

Dobrovolnictví ve Spolku rožnovských žen 
(Zlínsko) 
 
ČSŽ – Spolek rožnovských žen je v současné době v Rožnově 
pod Radhoštěm i okolí známý svými oblíbenými akcemi i 
veškerou činností, která jak se říká má „svého ducha“. Veškerá 
práce je směrována nejen k ženám a jejich rodinám, ale právě 
tam, kde to je potřeba a o co mají členky Spolku i veřejnost 
zájem, co je baví, zajímá a co jim i ostatním prospívá.  
 
Jednou z mnoha prospěšných akcí je i dobrovolnická činnost v 
Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Jedenáct 
našich žen již rok a půl chodí do uvedeného zařízení pro 
seniory a pomáhá. Přidal se k nám i jeden muž, sympatizující 
našeho Spolku. Toho mají babičky a dědečci nejraději. A jak 
pomáháme? Např. vozíme seniory na vozíčcích na vycházky po 
městě, po parku atd. Při různých akcích, které pořádá vedení 
pro své klienty, jako jsou různé koncerty, vystoupení, opékání 
špekáčků, smažení bramborových placek, zahradní slavnost, 
oslavy svátku matek, kácení máje, smažení vaječiny aj. 
dovezeme již nemohoucí klienty z pokoje na místo, kde je 
potřeba. A pak zase nazpět. No a taky pokud je potřeba, 
pomáháme s přípravou pohoštění a tak … Ani nevíte, jak je 
milé, že můžete pomoci člověku, který by jinak byl nucen být 
zavřený na pokoji, aby se podíval mezi větší kolektiv, poslechl 
si hudbu, vystoupení, pochutnal si na nějaké mňamce. Ti lidi „v 
letech“ si to moc zaslouží, naše i mladší generace je jim toho 
tolik dlužna… Jak jinak ten dluh splatit? Úsměvem, dobrým 
slovem a láskou – to vůbec nikoho nic nestojí a těmto lidičkám 
to pomůže prožít poslední léta svého života v klidu a pohodě. 
 

 
 

 
 
Při této příležitosti musíme 
také říci, že se nám s vedením 
Domova pro seniory v 
Rožnově pod Radhoštěm 
velmi dobře spolupracuje. 
Důležitou a nepostradatelnou 
spojkou mezi Spolkem 
rožnovských žen a vedením 
domova je paní Soňa 
Mužíková, moc dobrá 
spolupráce je i s vedoucím 
domova panem Mgr. 
Ladislavem Drozdem. Bez 
paní Nadi Šímové, 
koordinátorky dobrovolníků 
ADRY bychom se neobešly a 
dobrá a často pomáhající slova 
psycholožky Paed Dr. Mgr. 
Věry Facové jsou doslova 
balzámem pro naše duše.  
 
Děvčata – nebojte se 
dobrovolnictví. Jsme sice již 
taky v letech, někdy tuto milou 
povinnost, na kterou jsme se 
daly, musíme ze zdravotních 
důvodů vynechat, ale zato již 
se těšíme na příští naše setkání 
s milými babičkami i dědečky.  
 
Marie Rethyová, předsedkyně 
Spolku rožnovských žen 
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Sportem ku zdraví (Zlínsko) 
 
V každém věku je nutné dělat něco pro zdraví, 
ale i pro společenské začlenění a vyžití při 
setkávání s milými lidmi. V pondělí 12. srpna 
uspořádala kancelář senátorky Aleny Gajdůškové 
ve spolupráci se Zlínským krajem a Radou 
seniorů na hřišti ve Valašských Kloboukách 
turnaj v petangu. Již pátý ročník memoriálu 
Zdeňka Szpaka byl uspořádán jako vzpomínka 
na krajského radního pro oblast sociální.  
 
 

Za organizátory byla přítomna i místopředsedkyně senátu PaedDr. Alena Gajdůšková a Zlínský kraj 
zastupovaly Mgr. Taťána Nersesjan radní pro věci sociální a členka zastupitelstva paní Milada 
Kovaříková. Celou dobu nám všem fandily. Celkem dvanáct družstev ze Zlínského kraje po pěti 
soutěžících se s chutí a zápalem pustilo do soutěže. Utvořily se dvě skupiny po šesti družstvech, hrál 
každý s každým. Po ukončení ve skupině se hrálo vyřazovací kolo, vždy dvě družstva na stejné pozici o 
dvanácté až první místo. Naše družstvo žen ČSŽ hrálo o 
třetí místo s muži z obce Nedašov, kteří si na svých 
výkonech velmi zakládali, ale my jsme jim to natřely. 
Po loňském turnaji, kdy byla děvčata třináctá z třinácti, 
jsme si netroufaly ani pomyslet na stupně vítězů. Určitě 
jsme dokázaly nejen sobě, že když se chce a přeje štěstí, 
tak všechno jde. Po předání cen paní senátorkou a 
upomínkových plaket ostatním družstvům jsme se ještě 
chvíli společně pobavili. Nakonec s dobrým pocitem ze 
hry, kterou korunoval krásný pohár a dárkový balíček, 
jsme odjely z pohostinných Valašských Klobouků 
domů.  
 
Kapitánka družstva ČSŽ: Hana Königová. Členky 
družstva: Zdenka Anthová, Božena Fischerová, Alena Reiskupová, Marie Kristová. 
 
 
 

 

 
Od roku 2014 budeme zpravodaj Žena třetího tisíciletí zasílat v případě zájmu i 

jednotlivým členkám, a to v elektronické podobě. 
 

Pokud ho chcete dostávat do své emailové schránky, pošlete zprávu na adresu: 
 

zpravodaj@csz.cz a do předmětu napište: ŽTT – přihlášení k odběru. 
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Diskusní fórum k Evropskému roku občanů (Karlovarsko) 
 
Krajská rada ČSŽ ve spolupráci s ANNA KK uspořádaly v sobotu 18. 
května Diskusní fórum k Evropskému roku občanů, koncipované jako 
veřejné setkání občanů Karlovarského kraje s poslanci a odborníky na 
evropskou problematiku. Akce se konala za finanční pomoci 
Karlovarského krajského úřadu, 
městského úřadu Sokolov a Cheb a 
krajské rady žen ČSŽ. Hlavní 
iniciátorka a osvědčená 

organizátorka – vedoucí krajského střediska ČSŽ Jaroslava 
Hernadyová zvažovala místo konání: náměstí Budovatelů v 
Sokolově nebo Hornický dům? Vzhledem k opožděnému jaru a 
nejistému počasí zvolila Hornický dům. A jak dobře udělala! 
 
V sobotu ráno lilo jako z konve. Přešlapovaly jsme pod deštníky před karlovarskou tržnicí a marně čekaly 
na autobus, který svážel děvčata z Otročína a Chyše. Přijel s půlhodinovým zpožděním. Dověděly jsme se, 
že zatáčky před Chyší způsobily Otročínským tanečnicím nepříjemné žaludeční obtíže. Ale už jsou tu, 
nasedáme a frčíme k cíli. 
 
V Hornickém domě je jako v úle. Po sále běhají i posedávají členky ČSŽ z Libé, Šabiny, Chebu, 
Sokolova. Hlavní organizátorka Boženka Vávrová, členka ÚV ČSŽ z Chebu, rozděluje úkoly, vše má 
promyšlené, do puntíku připravené. Včelky poletují, plní příkazy, některé se ptají: "Kdepak je Jarka?" a ty 
zasvěcené odpovídají: "V Praze v nemocnici, po operaci a před dalším zákrokem." Ale spoustu věcí 
zařídila z nemocničního lůžka. 
 
"Pojďte do Hudebního klubu M, je tam program," zní první pokyn. Pomalu se shromažďujeme a všechny 
vítá Jarčin syn Petr Hernady, který nás prostřednictvím promítání na malém plátně seznamuje podle 
Jarčina textu se schválenými dokumenty listopadového sjezdu ČSŽ. Po obědě následuje velkolepý 
program neziskových organizaci z kraje v sále Hornického domu. 
 
Slova se ujímá moderátor Radek Šnajdr. Vítá účastníky, představuje druhou moderátorku Helenu 
Kobrovou a místostarostu Sokolova Ladislava Sedláčka, který děkuje všem organizátorkám této záslužné 
akce, zejména Jaroslavě Hernadyové: "…která mne přesvědčovala a uháněla tak dlouho, až jsme poskytli 
požadované finance. Je mi líto, že Jaroslavu Hernadyovou mezi námi nevidím, ale myslím, že bychom jí 
měli všichni zatleskat, snad náš aplaus doletí až do 
nemocnice, kde leží!" Potlesk byl vskutku mohutný a 
srdečný.  
 
Program zahájily chebské mažoretky, 16ti členná 
skupina, kterou vede paní Jaroslava Havlíčková při 
ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Chebu.  

 
Mariánskolázeňská pětka 
pod vedením Stanislava 
Bárty začala pěkně od 
podlahy a na parketu se 
objevil první taneční pár a 
po něm další.  
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Dozněly valčíky i polky a nastupují mažoretky IMPULS ze ZUŠ Sokolov, laureátky nedávného 
evropského festivalu Evropské jaro.  
 
Moderátor seznamuje přítomné se základním motem, které vedlo k uspořádání akce k Evropskému roku 
občanství: „ Členky ČSZ se často ptají, zda je dobré se angažovat, nebo jen nadávat, když nejsou se vším 
spokojené? Důležité je myslet a podle toho se rozhodovat. Když sebou nechá občan manipulovat jako 
ovce, není občan, ale ovčan!“ 
 
Je třeba vysvětlovat, jak užívat svých práv v rámci Evropské unie, zda nová usnesení a zákony splňují 
naše očekávání, jaká je naše sounáležitost na životě EU, zda jsou mimo jiné vytvářeny podmínky pro 
důstojné stáří, jak využíváme evropské průkazy pro zdravotně postižené, jaké produkty nakupujeme a jak 
podporujeme účast občanů v demokratickém zřízení. Znovu se ujímají členové Mariánskolázeňské pětky 
svých nástrojů a po nich vítá moderátor starostu města Sokolova, senátora Ing. Zdeňka Berku, který se 
zúčastnil populárního sokolovského "bahenního běhu".  
 

A zpívají sokolovští senioři, působící v Klubu Háječek, písničky, které 
známe a zpíváme s nimi. Pusy nám 
zůstávají dokořán, když na parket 
vplují dívčiny ze souboru ROZKOŠ 
Otročín v nádherných plizovaných 
stříbrných kostýmech s křídly a začnou 
svůj Andělský tanec. Vznášejí se po 
parketu, vytváření fantastické 
seskupení, člověk ani nedýchá, máme 

strach, že se tanečnice zvednou a proletí se nám nad hlavami. Paráda, 
dámy, tleskáme! 
 
Na jeviště nastupuje odbornice na evropské právo Mgr. Michaela Suchardová, sokolovský starosta a 

senátor Ing. Zdeněk Berka, náměstek 
hejtmana Bc. Miloslav Čermák a 
europoslanec RNDr. Karel Poc. 
Připomínají, co pozitivního Evropská 
unie občanům přinesla, jakým 
způsobem plní či neplní všechna 
očekávání, jaká práva může uplatňovat 
občan Evropské unie, a odpovídají na 
otázky, které přicházejí z fóra: 

 
- Patří v rámci EU Česká republika mezi slabší, rozvíjející se nebo mezi úspěšné země? 
RNDr.Poc: "Jezdím po republice, mám možnost srovnávat. Z hlediska vědy např. lékařské jsme na špičce. 
V čem je situace horší, je skutečnost, jak se naše pravicová vláda nestará o své lidi. 
- Máme právo na zdravé potraviny? Proč nám EU posílá z Polska závadné produkty? 
RNDr. Poc: Neposílá nám je EU. O kvalitě potravin si rozhodují samy členské státy, to si vyhradily. 
Špatné potraviny si přivážíme sami. Ale i vyvážíme, jen vzpomeňme na metylalkohol... 
- Udrží se společná měna euro? 
Mgr. Suchardová: Jsme k euru odsouzeni. Musí vydržet! Jinak nastanou neudržitelné ztráty v ekonomice. 
- Kdy dosáhnou naši důchodci úrovně důchodců západních spolkových zemí? Zabývá se někdo v EU 
problematikou důchodců? 
RNDr. Poc: Několik komisí projednává situaci důchodců v různých zemích a snaží se jim pomoci. Na 
první otázku odpovím stručně: my ne, snad naše děti. 
 



 

 

6 

 

- Jak dopadne současná nakročená penzijní reforma? 
RNDr. Poc: Velmi málo lidí vstupuje do druhého pilíře, který podmiňuje úspěch penzijní reformy. 
Rozumní lidé se obávají, že finance, které do této reformy vloží, v důchodu nedostanou vyplaceny... 
Diskuze houstla.  

Daleko příjemněji bylo, když zazněl sokolský pochod a na značky 
nastoupili cvičenci Karlovarské župy sokolské z jednot Sokolov, Karlovy 
Vary a Toužim. Po Sokolech následovaly Country dámy ze Společnosti 
Slepých a slabozrakých Karlovy Vary v rozkošných kostýmech s širáky na 
hlavách a tančily půvabné country tance. Po nich nastupují opět Sokolky s 
hůlkami a předvádějí Waldemariánu, k 
níž jim zpívá, žel jen z pásku, Waldemar 
Matuška. 
 

Obecenstvo, rozdováděné příjemným programem připraveným členy 
neziskových organizací, které v Karlovarském kraji zastřešuje ANNA 
KK, se ztišilo, když ke stolu na jevišti usedl zástupce policie a představil 
projekt SOKOLOV BEZPEČNÉ MĚSTO, který už od Sokolova 
převzalo a realizuje 40 měst v ČR. Projekt se týká žen, dětí i seniorů, pro které sokolovská policie 
organizuje kurzy sebeobrany. Analyzuje rovněž rizikové oblasti a trestní skupiny ve městě, hlídá sociálně 
vyloučené lokality, věnuje pozornost vietnamským prodejcům, výrobcům drog a pěstitelům marihuany. 
Pracuje s Romy i s bezdomovci, kterých žije v Sokolově 40. Ale především komunikuje s občany. 

 
Už dávno se vyčasilo, venku hřeje slunce a v sále Hornického domu 
očekáváme zlatý hřeb odpoledne: do sálu vjíždí "důstojnost" s parapletem 
a vozíkem, v patách ho následuje věrná duše Cecilka. Navozují scénku z 
Troškovy filmové komedie Slunce, seno, jahody. A už jsou tu tanečnice! 
Zní známá melodie, na níž vyplňují na schůzi "kulturní vložku" – jen 
nepřehlédnutelná postava soudružky Škopkové chybí.  
 

Ženy v otročínských červenobílých krojích s černými vestičkami. Nabírané 
červené sukně se zástěrkami skrývají krajkové červené kalhotky, sahající 
po kolena. Občas je zahlédneme, kmitnou se před očima, jak ženy tančí, 
zpívají, smějí se. Do taktu jim tleská celý sál. Aplaus nebere konce. Tak je 
vesele uzavřeno zdařilé odpoledne v Hornickém domě.  
Na shledanou příště! 
Text Eva Hanyková, foto E. Hanyková a B. Vávrová. 
 

Písnička pro Otročín (Karlovarsko) 
Ve zvlněné lesnaté krajině v severozápadní části 
Tepelské vrchoviny na území CHKO Slavkovský les, 
přímo ve středu trojúhelníka, jehož vrcholy jsou města 
Bečov nad Teplou, Toužim a Teplá leží malá vesnička 
Otročín. K vesnici patří ještě 4 osady a celkem zde žije 
496 obyvatel.  
 
Zájmové organizace, které v obci pracují, se starají 
o udržování tradic. Je to především Český svaz žen, Svaz 
dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Rybáři 
a oddíl kopané. 

Radujme se sousedé, 
že u nás tak krásně je, 

že tady svůj domov máme, 
kam se rádi vracíváme. 
V zimě, nebo, na jaře, 

doma vždycky dobře je. 
 

Závěrečná sloka z básně 

„U nás doma“ 

od členky ZO R. Černé  
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V letošním roce 
slavili 780 let 
trvání a ženy 
z Českého svazu 
žen připravily pro 
oslavy pěkný dárek 
„Písničku pro 
Otročín“, ve které 
se vyznávají ze 
svého vztahu 
k domovské obci.  
Členka Brigita 
Plachá napsala 

text, hudbu složil Jiří Ulman a v jeho studiu jí nazpíval 
Luděk Molnár. 
Základní organizace má autorská práva a výtěžek 
z prodeje CD bude sloužit pro další svazové aktivity. 
 
Ukázky vystoupení jejich souboru na webové adrese 
www.youtube.com  / čsž Otročín. 
 
J. Hernadyová vedoucí krajského střediska Karlovy Vary 
 
 

Ženy se baví a baví i své přátele (MSK) 

 
Po Novém roce začíná plesová sezóna, ženy probírají své 
šatníky a opět zjišťují, že nemají co na sebe. Manželé 
zkoušejí své svatební obleky a snaží se přesvědčit své 
polovičky, že by jim to sedělo, pokud by jim to čistírny 
nezmenšily. Náš svaz žen také tak rozdýmal pár 
domácností pozváním na ples pro nás a naše přátele. 
Mohli bychom napsat jen konstatování: Dne 2. 2. 2013 se 
konal „soukromý ples svazu žen“. Ale dovolte, abychom 
vás pozvali k pohledu do zákulisí. Všichni pořadatelé 
vědí, co obnáší organizace akcí. Jak to vypadalo u nás? 
 
Napéct zákusky, navést zboží, načančat stoly (děkujeme 
předchůdcům za pěknou výzdobu sálu), zajistit kuchyni, 
udělat kotilióny, kterými pak ženy dekorovaly své 
manžely a kamarády, kteří poté vypadali tak krásně, byli 
to naši generálové. Ani my ženy jsme nepřišly zkrátka, 
svěží jarní tulipány nás hřály u srdíčka a zdobily naše 
stoly. Ale vraťme se na začátek, hosté přicházejí, naše 
předsedkyně je vítá, přichází impuls k rozproudění 
zábavy. 
 

Otvírání studánek 
(Olomoucko) 
 
(ZO ČSŽ Ruda nad Moravou okr. 
Šumperk) 
 
 

 
 
 
Letos proběhl již třetí ročník akce 
rudské organizace ČSŽ „otvírání 
studánek''. Dne 16.května 2013 se 
sešlo 11 členek svazu žen s dětmi, 
které se nadšeně zapojily do nové 
tradice. Všem se líbil obřadný ráz 
otvírání, za zpěvu a recitace 
příhodných veršů si účastnice 
předávaly „klíč'', kterým 
„otevřely'' studánku a přivítaly 
jaro. 
 
 
Za ZO ČSŽ předsedkyně  
Eva Kobzová 
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Nejprve vystoupí naše mládež, děvčata ze skupiny Anay předvedou své vystoupení a my oceňujeme jejich 
hbitost, rytmus, nadání a snad i závidíme mládí a svěžest. Nu a pak všichni zírají, co dokáže taneční 
soubor pod záštitou našeho svazu žen „Zoufalé manželky“. Ani nevím proč ten název, snad nás ovlivnil 
seriál v naší TV, snad to byla nevinná poznámka v našich 
začátcích, možná někteří škarohlídi by řekli, že je to zoufalý 
pokus o tanec, ale to snad ne, myslím si, že nám to jde. Už jste 
asi poznali, že jsem také členkou souboru, takže můžu říct, 
máme trému, nejsme modelky, ale roztočíme to. Ples pokračuje, 
páry víří v tanci, losují se ceny, které jsme si daly samy a 
přispěli nám i naši příznivci (děkujeme). Výherci se radují, ne-
výherci jsou smutní. Opět se potvrdilo, že kdo vyhrává tak 

vyhrává, prostě štěstí si 
sedne a sedí. My 
ostatní se utěšujeme, že 
máme štěstí v lásce, a líbáme naše polovičky potvrdit staré rčení. 
Všechno končí, loučení, uklizení a vše už jsou jenom vzpomínky. 
Přivoníme k tulipánu a těšíme se na další rok- SNAD. 
 
Teď, děkuji Všem jménem svazu žen za přípravu, za přispění na 
hladkém chodu akce, za účast, prostě za to, že tato akce byla a 
pobavila 90 lidí, kteří si snad odnesli dobrý pocit, že se ještě 
umíme bavit. 
  
Anna Kubačková, členka ZO ČSŽ o. s. Petrovice 
 

 

Velký Pavlovický Den 2013 (Slezské Pavlovice, MSK) 
 
Ženy ze ZO ČSŽ Slezské Pavlovice pořádají každým rokem několik akcí, ale Velký Pavlovický Den je 
tou největší. Na letošním „Pavlovičáku“ ženy přivítaly Zdeňka Izera s Šárkou Vaňkovou a večer Martina 
Haricha se svou kapelou, na kterou se obzvlášť těšila mladší generace.  
 
Ovšem mimo to byl program obohacen o vystoupení našich tanečníků – Poupata a Kopretiny a letos nás 
všechny velmi pobavila chlapecká skupina EL Paso. Kluci to parádně rozjeli a o zábavu bylo postaráno. 
 
Letos jsme připravily pro děti novou zábavu a tou bylo tvoření obličejových masek. Moc si to užívaly a 
dokonce si vytvářely i odlitky rukou. Potom si každý ten svůj odlitek obličeje mohl dle své fantazie 
vymalovat. Samozřejmě občerstvení v bufetu, smažené hranolky, klobásy, BIOS, guláš, čepované pivo i 
kotila. Nechyběla střelnice a tombola. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat členkám kraje, které nás poctily svou návštěvou a přijely podpořit 
naši akci a nemůžu opomenout paní ředitelku ČSŽ Dagmar Wágnerovou, která za námi také přijela. 
 

V příštím roce se VPD koná 21.6.2014 !!! 
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Petrovické koláče (MSK) 
ZO ČSŽ Petrovice u Karviné 
 
V sobotu 18. 5. 2013 uspořádalo občanské sdružení Českého 
svazu žen v Petrovicích 3. ročník výstavy a soutěže „ 
Petrovické koláče“. Letošní ročník byl trochu jiný než ty 
minulé, zapojily jsme se totiž do projektu Obecního úřadu v 
Petrovicích „Kultura a sport nás sbližuje II“. Akce se 
tentokrát uskutečnila v Hotelovém domě v Petrovicích.  
 
Páteční odpoledne věnovaly ženy přípravě soutěže, instalovaly také výstavku ručních prací, zdobily sál, 
tvořily prezentaci organizace. V sobotu pak od brzkých ranních hodin shromažďovaly výrobky na soutěž. 
Do akce se tentokrát také zapojily i ženy z družebního Godowa, Golkowic, Žybrzydowic a Gornych 
Marklowic. Soutěžilo celkem 58 výrobků, sál voněl koláči, slavnostní náladu trochu provázela i nervozita, 
jak to všechno dopadne.  
 

Slavnostní vernisáž zahájila v 10 hodin předsedkyně 
organizace Mgr. Jarmila Tyrlíková. V programu vystoupily 
mažoretky klubu Mischel, v disko tancích se předvedly i 
bývalé členky souboru Anay, zazpívala i členka souboru 
Permonik a samozřejmě nemohly chybět ani ženy naší 
organizace, které pracují v tanečním kroužku. Vernisáže se 
zúčastnili nejen zástupci a zaměstnanci OÚ Petrovice, ale i 
zástupci Godowa a všech soutěžících obcí. Největší napětí 
nastalo v poledne, kdy začala opravdová soutěž. Přišla totiž 
porota, která měla nelehký úkol. Vybrat 10 výrobků podle 
chuti, náročnosti a estetického vzhledu.  

 
A jak to dopadlo? Z 19 výrobků z Polska byly vybrány čtyři a z 39 z Petrovic a Karviné pak bylo 
vyhodnoceno šest koláčů. Po vyhodnocení došlo také na ochutnávku a všem samozřejmě náramně 
chutnalo. Návštěvníci akce měli také možnost si zakoupit i zákusky a koláčky upečené členkami naší 
organizace. Děkujeme všem členkám ZO ČSŽ v Petrovicích za vzornou přípravu akce, členkám paní 
Dworokové a paní Bulkové za zapůjčení svých ručních prací, soutěžícím za účast v soutěži. Doufáme, že 
se nám podaří uskutečnit i další ročník tak dobře jako ten letošní.  
 
Předsedkyně ZO ČSŽ o. s. Petrovice, Mgr. Jarmila Tyrlíková 
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Velké poděkování (JČK) 
 
Každé jaro na přelomu května a června si užívám týden v termálním koupališti VADAŠ ve Štúrovu. Toto 
město leží na jižním Slovensku na hranicích s Maďarskem a patří k těm místům, která mohou termální 
vody využívat ke spokojenosti nás Čechů, neboť tento přepych u nás nemáme. Kdo to nezažil, neuvěří. 
Zvlášť když jde o pobyt doplněný organizovaným a přesto zcela volně dostupným relaxačně 
rehabilitačním cvičením dle vlastního výběru na souši i v bazénu v průběhu každého dne. To vše pod 
širým nebem za každého počasí, v průzračné a hlavně příjemně teplé vodě, ubytování přímo v areálu, areál 
přímo ve městě. A ta historie – téměř odevšad se můžeme kochat pohledem na starobylou baziliku v 
Ostřihomi – korunovačním městě uherských králů. Přirozenou hranici mezi Slovenskem a Maďarskem 
tvoří řeka Dunaj, v tomto místě již pěkně široká. A když zatoužíme baziliku navštívit, není nic snadnějšího 
než si tam dojít nebo se nechat odvézt výletním vláčkem s odborným výkladem. 
 
Možná si řeknete, tolik let na stejném místě, to nemůže být to pravé. Opak je pravdou. Víte, jak je úžasné 
sledovat totéž místo v jeho každoročních proměnách. A to nejen v proměnách areálu, jeho budování a 
zvelebování ve prospěch turistického ruchu a pohodlí návštěvníků. Zajímavé je sledovat i rozvoj města, 
kde došlo k celkové rekonstrukci náměstí s pěší zónou a vybudování protipovodňových opatření na 

březích Dunaje. Neméně zajímavé je 
doběhnout si přes most do Maďarska, 
pozdravit starou známou baziliku, chvíli se 
zastavit, poděkovat za to, že jsme se sem 
mohli opět vrátit. Pak už zbývá projít 
známou křížovou cestou a užít si tu 
nádheru. Uvědomíte si, že se sem rádi 
vracíte a víte, co asi můžete očekávat. 
 
A také si uvědomíte, že to není tak 
samozřejmé, mít týden pro sebe, dělat si, 
co se vám zachce. Vždyť přece nic 
nemusíte, nic vás nehoní, o nikoho se 
nemusíte starat, zkrátka si užíváte. A 
přitom ještě nabíráte sil a děláte něco pro 
své zdraví. Jak je to možné? Jednoduše – 

stará se o vás někdo jiný. A vy to berete tak samozřejmě. Tím člověkem, který to má za nás všechny na 
starosti je předsedkyně ČSŽ v Sedlici paní Juliana Klímová. Právě jí patří veliké poděkování za vše, za 
lásku a obětavost, s níž tyto pobyty pravidelně od roku 2002 zajišťuje. Plných 11 let, tomu se říká výdrž. 
Nejdřív to byl jeden autobus, pak ve spolupráci se Svazem invalidů dva i tři autobusy. K jaru přibyl i 
podzimní pobyt. Často se stává, že místo poděkování se setkává i s nepříliš vlídným chováním těch, o 
které se stará. Kdo nezkusil někdy něco pro druhé organizovat, nepochopí, co vše se za tím skrývá, jak 
velké osobní nasazení, sílu a odhodlání to vyžaduje, kolik úsilí, mnohdy i bezesných nocí a vlastních obětí 
to stojí. O tom, že ona sama si ten pobyt nemůže užít tak bezstarostně jako ostatní, zajisté nikdo 
nepochybuje.  
 
Za všechny ty roky a krásné bezstarostné pobyty ve Štúrovu mnohokrát děkuji a přeju paní Klímové 
hodně zdraví a síly k organizování dalších pobytů, kde budou jen samí spokojení, vděční a ukáznění 
účastníci. 
  
Zdeňka Šašková, předsedkyně ČSŽ Dřešín 
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OP LZZ - Projekt „Práce – most k mým dětem“ (JČK) 
 

Členky Jihočeské KRŽ se nyní aktivně věnují 
novému projektu. Projekt "Práce – most k mým 
dětem“ (CZ.1.04/3.4.04/88.00396) byl schválen 
v rámci OP LZZ na dobu 24 měsíců pro období 
1.11.2012 - 31.10.2014. 
 
Základní informace: Projekt „Práce – most k 
mým dětem“ je realizován HR konzultační 
společností Audit organizace s.r.o. ve spolupráci 
se 2 partnery, městem Tábor a Jihočeskou 
krajskou radou žen ČSŽ. Cílem projektu PMMD 
je slaďování pracovního a rodinného života 
matek a otců s důrazem na specifické životní 
situace (svobodná matka, rozvod, úmrtí 
životního partnera). 
 
Přímá realizace projektu probíhá 
1) v Táboře, v budově Jihočeské univerzity, kde 
je zřízeno Centrum zaměřené na tyto cílové 
skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci, 
personalisté, manažeři a dále pracovníci oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí na úřadech územně 
samosprávních celků v Jihočeském kraji 
2) při besedách pořádaných ČSŽ v celém JČK. 
 

Náplní projektu PMMD je realizace auditů 
rovnováhy u zaměstnavatelů, organizace 
seminářů, besed a také přímé řešení kolizních 
situací zejména mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli za pomoci odborných specialistů 
(psychologa, právníka a personalisty), kteří jsou 
účastníkům projektu k dispozici jak v prostorách 
centra, tak i na telefonu a internetu a řeší osobní 
dilemata zaměstnanců/kyň, tj. matek a otců, kteří 
vzhledem ke své obtížné životní situaci silně 
pociťují nerovnováhu osobního a pracovního 
života a řeší vnitřní konflikt role pracovníka a 
rodiče (finanční zajištění dítěte x věnování se 
dítěti). 
 
Partner projektu, KRŽ ČSŽ, zrealizoval v 1. 
pololetí tohoto roku již řadu besed ve všech 
okresech kraje, zaměřených na pomoc 
rodičům – zaměstnancům při řešení jejich 
problémů v rovině vztahu zaměstnání a péče 
o dítě. Spolupracujeme také s psychology 
manželských poraden a pracovníky Úřadu 
práce, kteří jsou jako lektoři na besedách 
skutečně vysoce profesionální.

Alena Vránová, vedoucí krajského střediska 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další informace jsou k dispozici na www.prace-mostkmymdetem.cz 
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Výsledky dotazníkového šetření mezi ZO ČSŽ 
 

Především je nutné poděkovat všem, kdo se do letošního dotazníkového šetření zapojily. Obdržely jsme 
zpět od základních organizací z celé republiky 224 vyplněných dotazníků, přičemž z některých dalších 
ZO přišla zpráva, že se do dotazníkového šetření nezapojí, protože nemají žádné podstatné připomínky či 
podněty, případně že nic od ústředí nepotřebují. Z celkově 468 evidovaných ZO tak poslala vyplněný 
dotazník prakticky polovina. 

 
Pro zajímavost zde 
také přikládáme i 
zjednodušenou 
„statistiku“ zaslaných 
dotazníků za 
jednotlivé kraje, ale 
upřímně – není příliš 
vypovídající, protože 
například Praha po 
domluvě odevzdala 1 
společný dotazník za 
všechny své městské 
části. Nakonec - 
nejdůležitější je 
celkový výsledek a 
vyhodnocení. 
 

Podívejme se tedy podrobněji na jednotlivé otázky a odpovědi – ke každému bloku také přidávám 
ilustrativní komentáře či podněty, které byly k jednotlivým částem dotazníků připsány. 
 

 

1) Vzdělávací potřeby ZO / členek  

  ANO: NE: Některé komentáře 

základní účetnictví pro ZO 84 81  

 

 

 
Jiné: Kromě občanského zákoníku 
zazněla také témata jako zákony 
v oblasti sociální a zdravotní, 
mediální komunikace, právní 
ochrana dětí, spolupráce s odborem 
péče o děti. 
  
  
 

 

 

 

práce s počítačem - základ 73 83 

práce s počítačem - pokročilé 65 87 

základy webových stránek 62 87 

práce se sociálními sítěmi 49 88 

úprava digitálních fotografií  54 88 

projektové dovednosti (psaní projektů, řízení) 51 93 

Fundraising (získávání finanč.prostředků na činnost) 27 102 

právní orientace (změny v důležitých zákonech, 
předpisy týkající se NNO) 

93 69 

 jiné …  
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Forma školení:  ANO:              NE: Některé komentáře 

upřednostňujeme klasické školení s lektorem 102 62  Pozn. V případě jakýchkoliv 
budoucích školení a vzniklých 
materiálů tyto materiály 
zpřístupníme pro ostatní členky na 
svazovém fóru (viz informace na 
str. 16)  

stačí nám zpracované písemné informační materiály a 
manuály 

72 66 

kombinace výše uvedeného 93 43 

Organizace školení: 

upřednostňujeme školení poblíž / v krajském městě 144 34  Preference jsou v tomto případě 
jednoznačné – čím blíže k ZO, tím 
lépe. Převažují okresní města, 
případně krajská města (dle 
dostupnosti).  
 
Spolufinancování: v rámci 
odpovědí „ano“ se nejčastěji 
vyskytovalo 100 Kč/osoba, dále 
200 Kč/osoba, jen v několika málo 
případech do 500 Kč nebo 
1000/2000 Kč podle typu školení.  

upřednostňujeme školení v Praze / Brně  24 105 

upřednostňujeme školení jinde/jinak:   

máte ve svém okolí možnost levného pronájmu 
školících prostor? 

82 99 

byly byste ochotny se na školení finančně 
spolupodílet? 

50 125 

pokud ano, v jaké maximální výši?   

2) Informace tištěné (pro členky) 

Zpravodaj Žena třetího tisíciletí: 

dostává se vám do rukou pravidelně ? 195 17 Z podnětů: časopis i v elektronické 
podobě, články z ženského hnutí ve 
světě, profily zajímavých žen. 
 
Pozn.: časopis již je a nadále bude 
dostupný i v el.podobě, na forum 
jsme umístily i starší čísla zatím 
z let 2008 – 2012. Jinak viz také 
informace na str. 3 a 16.  

přivítaly byste jiný / pozměněný obsah? 35 131 

pokud ano, co například navrhujete?   

zajímaly by vás informace z ženského hnutí ve světě? 133 48 

Vyhovuje vám stávající fyzická podoba? 185 14 

pokud nevyhovuje, jaké konkrétní změny navrhujete?   

Informační bulletin (tzv. modrý bulletin): 

dostávají se k vám z něj informace pravidelně ? 140 64 Zde čísla nejsou potěšující, 
v jednom případě dokonce ZO ani 
nevěděla, že info bulletin existuje. 
Bulletin tedy bude k dispozici i 
v el.podobě i na fóru (viz str.16). 

kromě stávajících, hlavně organizačních informací, 
jaké další informace byste uvítaly? 

  

3) Informace v elektronické podobě (pro členky i veřejnost) 

Vaše stávající podmínky a možnosti: 
máte možnost využívat počítač? 153 52  

pokud využíváte počítač, jak často máte přístup: 

denně 112 41   

několikrát v týdnu 36 51 

občas/nepravidelně 40 44 

máte přístup na internet? 141 39 
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pokud máte přístup na internet, kde:                                      ANO:            NE:                     Některé komentáře 

doma 137 30 Pozn.: Ze všech uvedených 
odpovědí / čísel je zřejmé, že 
budeme muset i nadále zachovat 
papírovou podobu materiálů. 
Nicméně všechny naše materiály 
budeme zpřístupňovat i 
v elektronické podobě s možností 
individuálního objednání 
(Zpravodaj ŽTT) a získáním 
přístupu prostřednictvím svazového 
fóra, kde budou stále k dispozici ke 
stažení.  

u příbuzných/známých 23 53 

v knihovně/jinde 43 45 

máte možnost materiály tisknout? 101 67 

V jaké podobě upřednostňujete dostávat od ústředí informace: 

v papírové 131 32 

v elektronické 46 81 

v kombinaci obou forem 101 44 

Internetová prezentace ZO (web, Facebook): 

Pokud nemáte vlastní webové stránky nebo stránky na 
Facebooku, plánujete si je vytvořit? 

53 141 Pozn.: manuál pro práci 
s Facebookem je již k dispozici na 
fóru a je možné přes fórum také 
konzultovat případné nejasnosti. 

Pokud ano, uvítaly byste přímou pomoc z ústředí 
(vedle školení uvedeného na začátku dotazníku)? 

50 96 

4) Jiné aktivity organizované ústředím určené především členské základně 

Jaký další typ aktivit byste uvítaly, aby ústředí zajišťovalo: 

kulturní / společenské  148 37 Jednoznačně vedou slevy do lázní a 
wellness pobyty, ideálně v různých 
regionech, dále výstavy prací 
členek, případně zájmové kluby, 
slevy na kulturní akce či odborný 
servis/emailová poradna. Viz 
poznámky na straně 15 a 16. 

diskusní 61 65 

jiné aktivity   

Evropská unie - zajímá vás: 

 Rok občana, práva občanů v EU, informace o 
souvisejících aktivitách zastoupení Evropské komise 
v regionech? 

121 63 Zde byly podněty pestřejší – od 
postavení žen v EU (vč. 
zaměstnanosti, odměňování, 
postavení žen po mateřské), přes 
potraviny a zasahování do 
národních věcí. Budeme se snažit 
přinášet zajímavé informace 
v našich materiálech. 

 Fungování EU obecně ? 102 74 

Debaty o Evropě: jakou otázku byste chtěly 
evropským politikům položit? 

 

Ostatní informace: 
V případě diskusních aktivit obecně, jaká (další) 
témata jsou pro vás zajímavá do té míry, že byste na 
ně přijely např. do Prahy? 

  Podněty: od výměny zkušeností 
mezi členkami přes kulturní akce, 
po odborné diskuse z ženské 
problematiky, seniorské 
problematiky, prevence násilí, 
sociální problematiky, zkušenosti 
ze zahraničních ženských 
organizací, po zdravotnictví, práva 
občanů nebo ekologická témata. 
Viz dále poznámky na str. 15. 

Byly byste ochotny se na akcích finančně 
spolupodílet (vedle cestovného)?  

37 146 

���� Podrobné výsledky včetně vypsaných komentářů za jednotlivé kraje naleznete v elektronické 
podobě v pdf na našem fóru www.csz.cz/diskuse (sekce: PRAKTICKÉ INFORMACE  → Informace 
pro členky).  
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Výsledky dotazníkového šetření úplně nepřekvapily a některé předpoklady jen potvrdily.  
 
Okruh 1 (vzdělávací potřeby): Jsou různorodé, v oblastech, které jsme navrhly, je zájem poměrně 
významný. Vzhledem k novému občanskému zákoníku a k omezeným kapacitním možnostem ústředí se 
v příštím roce soustředíme především na novinky v právních předpisech a školení, která souvisejí 
s transformací organizace na spolek a související změny a předpisy, které budou pro organizační jednotky 
svazu důležité a potřebné (veřejná prospěšnost, sbírky, vedlejší hospodářská činnost spolku a pobočných 
spolků, účetnictví, apod.).  
 
Co se týče dalších témat, budeme ve zvýšené míře využívat sdílení odborných materiálů a informací 
elektronickou cestou s využitím fóra. Vyzkoušíme zde i elektronickou poradnu. Všechny seminární / 
školící aktivity jsou totiž finančně náročné, zejména pokud je nutné využít externích odborníků, například 
právníků. Z dotazníků totiž zároveň vyplývá, že není příliš ochota se na případných školeních finančně 
spolupodílet, přičemž pro některá témata jsou nutní externí odborníci, tedy kromě dalších souvisejících 
nákladů jako je například pronájem. Zvažujeme proto do budoucna pořádat školící semináře i pro 
veřejnost, které by byly zpoplatněny, přičemž by pro členky platila snížená sazba.  
 
Okruhy 2 a 3: Je zřejmé, že jsme se za poslední roky posunuly více směrem k elektronické komunikaci, 
ale je také jasné, že papír ještě dlouho neopustíme. Zároveň dotazníky potvrdily to, co víme z praxe, že se 
naše materiály nedostávají členkám do rukou pravidelně. Není samozřejmě možné zasílat materiály každé 
jednotlivé člence, protože by vzhledem k velikosti členské základny byly vedle poštovného neúměrně 
vysoké náklady i na kopírování/tisk materiálů. Cesta vede přes kombinaci klasické rozesílky 
s elektronickou, která umožní jednotlivým členkám si Zpravodaj ŽTT objednat pro zasílání emailem. 
Zpravodaj i dalším materiály budeme také dávat ke stažení do fóra, takže fakticky budou přístupné všem 
zaregistrovaným. Poznámka k tzv. „modrému bulletinu“, o kterém některé z vás nikdy neslyšely: jedná se 
o složky materiálů, které jsou vždy po každém Ústředním shromáždění zasílány do okresů a na kraje – 
vedle usnesení obsahují např. zprávu předsedkyně o činnosti a zprávy o činnosti ČSŽ a Nadace Žena, 
aktuální informace, včetně administrativních pokynů koncem roku týkajících se např. inventarizace. Jinak 
viz informace o nově založeném diskusním fóru dále. 
 
Okruh 4: Bereme podněty z této části na vědomí i jako možná témata pro potenciální projekty. Co se týče 
načrtnutých tematických okruhů, do písemných materiálů některá témata zahrneme, další eventuality 
závisí na našich kapacitách vzhledem k zatížení, které nás od příštího roku čeká s novým občanským 
zákoníkem. Pokud vstoupí v účinnost, budeme se muset přednostně zaměřit na úkony a témata související 
s ním. P.s. O slevy do dalších lázeňských a podobných zařízení usilovat budeme, v případě kulturních akcí 
– v tomto případě by mělo jít spíše o iniciativu na regionální / místní úrovni. 

Mgr. Jana Chržová 
 
 

Používáte Facebook? Připojte se ke svazovým stránkám a sdílejte s námi informace! 
www.facebook.com/CeskySvazZen  

 
Další naše kraje se postupně přidávají. V této chvíli například: 

Jihočešky: www.facebook.com/cszjihocesky  
Středočešky: www.facebook.com/cszstredocesky  

Vysočina: www.facebook.com/cszvysocina  
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Diskusní fórum pro členky ČSŽ 
Lepší informovanost členské základy, lepší komunikace 
směrem k členské základně, lepší přenášení a sdílení 
informací, využívat nové technologie … i to zaznívalo na 
loňském sjezdovém jednání.  
 
Jasné, ale při početné členské základně ne úplně jednoduché, zvlášť když ani členské materiály nejdou 
přímo k rukám každé jednotlivé členky, protože náklad o 13 – 16.000 výtiscích 2x do roka (v případě 
Zpravodaje ŽTT), případně 4x do roka spolu s „modrým bulletinem“ se již rovná nákladu komerčního 
časopisu a nebylo by možné je vydávat a distribuovat zdarma. Vím, že v dřívějších letech byla snaha 
vydávat časopis, který by si členky předplácely, ale nesetkalo se to s dostatečným zájmem na straně 
členek, takže ze záměru sešlo. Elektronické „předplatné“ (tedy individuální objednávka Zpravodaje ŽTT 
v elektronické podobě) naproti tomu možné je a je možné zdarma a od dalšího čísla ho také nabízíme. Tím 
se rozšíří dosah Zpravodaje na další členky. 
 
To ale úplně nestačí. Nejde jen o Zpravodaj ŽTT, případně základní materiály v tzv. modrém bulletinu“, 
jde o zpřístupnění a sdílení dalších informací, výměnu zkušeností – ideálně v reálném čase, tedy když je 
potřebujete – prostě o komunikaci. Upřímně, na to se prostá emailová komunikace úplně nehodí. Už 
proto, že se odehrává jen mezi omezeným počtem osob a ostatní z ní nic nemají. Uvedu příklad – 
potřebujete zkonzultovat nějaký právní problém, nebo si nevíte s něčím rady a zeptáte se emailem. 
Dostanete odpověď a potud je to v pořádku. Jenže ta samá věc by mohla zajímat spoustu dalších členek, 
třeba by k ní přidaly i svoje poznatky a znalosti, kdyby měly možnost – jenže nemají. 
 
Naštěstí existuje velmi účinný nástroj – fórum. Je to vlastně takový starší, ale velmi efektivní typ 
sociální sítě. Fóra zde existovala dlouho před Facebookem a dalšími sítěmi a sloužila k jedinému - 
budování internetových komunit, sítí, společenství lidí, které pojí podobné zájmy. Už před mnoha lety 
vznikala diskusní fóra akademická i fanouškovská, pro zábavu i pro práci, poradenská / konzultační ... a 
existují stále. Kromě nástroje komunikace je to i skvělý nástroj pro vzájemné učení se … 
 
Do dnešních dnů diskusní fóra na internetu přežila proto, že oproti "facebookům" umí to, co modernější 
sítě neumí anebo spíš záměrně neumožňují. Umí především diskusní prostor přehledně strukturovat, 
dělit podle témat tak, aby se v nich uživatelé mohli dobře orientovat, čerpat informace, které je 
zajímají a zapojovat se do diskusí, které je zajímají.  
 
Podobně jako současné sociální sítě samozřejmě fóra umožňují komunikovat mezi svými členy "vnitřní 
poštou", chatovat, vytvářet otevřené či uzavřené diskusní skupiny. Výhodou strukturovaného fóra také je, 
že jsou stará témata a příspěvky v nich obsažené archivovány, lze v nich vyhledávat a člověk se k nim i po 
delší době může vracet, číst si v nich a v případě zájmu je oživit pro další diskusi. 
 
To všechno umí i naše fórum a jeho cíl je myslím nasnadě - umožnit, abychom mohly mezi sebou 
navzájem neformálně a rychle sdílet informace, znalosti a zkušenosti, vyměňovat si názory, 
diskutovat, nebo se prostě bavit a komunikovat spolu podle potřeb a zájmů, a tak se poznávat bez 
ohledu na obec či region, kde se aktuálně nacházíme.  
 
Diskusní fórum, které jsme koncem října při svazovém webu spustily, není otevřené veřejnosti (pro 
takový účel máme web i stránky na Facebooku či Twitteru a znovu oživíme web rovnesance.cz), ale je 
určeno výhradně členkám ČSŽ už proto, že chceme sdílet obsah, který je vytvářen pro naše členky (např. 
informační / školící materiály, vnitřní dokumenty i zpravodaje). Na druhou stranu, pokud usoudíme, že 
budeme chtít fórum otevřít veřejnosti, není problém rozdělit tento prostor na "veřejný" a náš "interní". 
Můžeme cokoliv, co budeme považovat za fajn, přínosné a zajímavé. 

www.csz.cz/diskuse 
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Zda se fórum uchytí a bude žít, záleží jen a jen na těch, kdo ho budou nebo nebudou používat - tedy na 
nás. Pro usnadnění a naznačení budoucího obsahu jsme na fóru vytvořily základní tématickou 
strukturu - ale ta se může a bude měnit podle vašich potřeb. Diskusní fórum je jako živý organismus - 
pokud to na něm žije, roste a formuje se podle svých uživatelů. Pokud ne, bude "neživé" a bude 
připomínat knihovnu/archiv. Ale i to může být nakonec užitečné - člověk potřebuje mít místa, kam si 
může pro informace zajít. 

 

Registrace / přihlášení 

Na fórum se dostanete jednoduše přes tlačítko: přímo z našeho webu www.csz.cz nebo 
přes adresu www.csz.cz/diskuse. 

 
V úrovni očí uvidíte černou lištu, kde jsou 
tlačítka pro registraci i přihlášení. Při registraci 
je nutné odsouhlasit standardní podmínky 
používání a následně vyplnit povinné údaje: 
 

• zvolíte si uživatelské jméno, a dále 
vyplníte 

• svou emailovou adresu 
• zvolíte si heslo, a dále vyplníte 
• celé jméno 
• obec (základní organizaci) 

 
Po stisknutí tlačítka „Odeslat“ proběhne 
registrace a systém odešle vaši registraci ke 
schválení administrátorce, která registraci 
potvrdí (nutné kvůli ochraně proti spamu). 
Následně vám přijde potvrzovací email, 
můžete se do fóra přihlásit a začít ho používat. 
 
Po přihlášení už se vám objeví celá struktura 
fóra s jednotlivými sekcemi a je jen na vás, do 
které zavítáte.    � 
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V současné době je jeho základní struktura rozdělena do těchto sekcí: 
 
TECHNICKÁ POMOC  (Jak pracovat s fórem / Počítač a internet …)  
PRAKTICKÉ INFORMACE  (Informace pro členky / Granty, dotace ...  / Nový občanský zákoník),  
INFORMACE Z ÚSTŘEDÍ 
PODĚLTE SE (Pomáháme si / Pro cestovatelky / Vlastní tvorba) 
KRAJE  (sekce 14 krajů) 
 
Sekce i témata budeme podle potřeb doplňovat či přizpůsobovat skutečným potřebám. Obsah a 
témata začínáme doplňovat, ale samotné fórum začne fakticky fungovat, až ho začneme reálně používat. 
 

 
Mgr. Jana Chržová 

 

Spolupracujeme, pomáháme … 

2. sjezd Rady seniorů ČR 
 
V souladu s platnými stanovami Rady seniorů 
ČR (dále jen RS ČR) byl svolán 2. sjezd RS ČR 
na den 17. května 2013. Sjezdu se zúčastnilo 155 
delegátů s hlasem rozhodujícím. Za ČSŽ se 
sjezdu zúčastnila Pavlína Krbcová (členka 
kolegia RS ČR za ČSŽ) a Mgr. Dagmar 
Wagnerová (výkonná ředitelka ČSŽ). Sjezdu se 
zúčastnily i další členky ČSŽ, které byly 
delegovány krajskými radami seniorů, kde jsou 
zapojeny. 
 
Na sjezd byl pozván prezident ČR Miloš Zeman, 
který pozvání přijal. Dále byli pozváni zástupci 
sněmovny, senátu, někteří ministři, zástupci 
politických stran, zástupce odborů, zástupce 
asociace krajů, poslanec europarlamentu, 
zahraniční hosté (Slovensko, Rakousko) a řada 
dalších hostů.  
 
Sjezd projednal všechny důležité dokumenty, 
které souvisejí s činností RS ČR. Předsedou RS 

ČR byl zvolen Zdeněk Pernes a 1. 
místopředsedou Oldřich Pospíšil. Dále byli 
zvoleni 3 místopředsedové a další 4 členové 
předsednictva. Předsedou ÚRK byl zvolen 
Oldřich Strnad a místopředsedou Alois Crhák. 
Sjezd schválil Stanovy RS ČR, Program RS ČR 
na léta 2013 – 2017 a Výzvu 2. sjezdu RS ČR 
občanům ČR. 
 
Sjezd dále potvrdil složení Kolegia RS ČR podle 
delegací členských organizací a Krajských rad 
seniorů - 31 členů a Ústřední a revizní komisi – 
7 členů. Na zasedání předsednictva RS ČR 
12.6.2013 a kolegia RS ČR 10.7.2013 bylo 
konstatováno, že 2.sjezd RS ČR své poslání 
splnil. Závěrem patří poděkování všem našim 
členkám, které jsou zapojeny v Krajských radách 
seniorů za jejich záslužnou práci na podporu 
seniorského hnutí. 
 
Pavlína Krbcová, KRŽ Praha

 
Sledujte webové stránky RS ČR – www.rscr.cz 

 Diskusní fórum členek ČSŽ je teprve v plenkách. Prosíme proto o trpělivost, pokud by 
něco nefungovalo podle vašich představ (vytvořily jsme si ho a spravujeme ho samy!). Dejte 

nám v takovém případě vědět. Uvítáme i podněty k obsahu. A především – těšíme se na 
setkávání a výměnu znalostí, zkušeností, názorů, informací, zájmů či zážitků.  

Doufám, že se nám tento nástroj osvědčí a alespoň některé z nás ho budou využívat! 
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Znojemské Grácie v Klajpedě, Litva 
26.- 29.7.2013 
 
V rámci 3. nadnárodního setkání projektu MIL - Vzájemné mezigenerační učení (více informací o 
projektu viz na www.g-mil.eu ) konaného v Brně ve dnech 20-23.3.2013 se účastníci stali hosty okresní 
organizace Svazu tělesně postižených ve Znojmě. Hostitelé nachystali svým hostům na sobotu 23.3.2013 
bohatý program – více viz ve zprávě paní Marty Holátkové na webovské stránce projektu. Součástí 
programu bylo vystoupení tanečního klubu seniorek Znojemské Grácie. Litevskou delegaci tvořilo kromě 
koordinátorky projektu paní Reginy Ševelkaitiené totiž i 12 tanečnic klajpedského klubu „Zunda“, který je 
členem asociace European Senior Dancing Club, tedy sdružuje seniorské taneční skupiny. V Brně se  
představily svým vystoupením účastníkům setkání a uvítaly možnost vystoupit i ve Znojmě. 
 
No, jak jinak mohlo dopadnout setkání dvou tanečních klubů seniorek, než pozváním Grácií do Klajpedy? 
Vinou různých informačních šumů se začal výjezd organizovat až od 2.června, přestože termín zájezdu 
byl předem daný – účast Grácií na Festivalu moře 26.-28.7.2013.¨A začala smršť e-mailů mezi vedoucími 
Grácií Marií Strakovou, Zundy Irenou Toliušiené a oběma koordinátorkami projektu MIL Reginou a 
Broňou Milínkovou. Díky neskutečnému nasazení Marušky Strakové jsme opravdu ve čtvrtek 25.7. 
vyjížděly!¨ 
Čekala nás cesta do Klajpedy v Litvě přes 1250 km dlouhá (a musím přiznat, přes celé Polsko i únavná) a 
řada vystoupení na Festivalu moře. Byly domluveny 
dva dvouhodinové bloky pro taneční kluby seniorů; 
kromě domácí Zundy a Grácií se zúčastnily taneční 
kluby seniorek z Lotyšska a Estonska. No jo, jenže 
Grácie byly jediným klubem, který se během toho 
dvouhodinového bloku třikrát převlékal! Tak jsme 
trvaly na tom, že musí mít mezi jednotlivými 
vystoupeními nejmíň dvacet minut (!) na převlečení. 
(Ne vždy se to podařilo, někdy Grácie dělaly 
nemožné, a při vystoupení to nebylo poznat..) A tím 
se stalo, že i ostatní kluby nevystupovaly v jednom 
bloku, a celý program nabral na pestrosti. A pestrost 
dodaly programu i kostýmy Grácií. Viz fotogalerii na 
www.g-mil.eu. 
 
Co tak říct k hodnocení? Já, která viděla vystoupení 
Grácií poprvé, říkám: profesionální výkon podávaný 
srdcem. A vitalita z tanečnic přešla k divákům, a ti 
tleskali a tleskali… A když Grácie dostaly svolení 
zatančit kankán (vystoupení se konala na otevřených 
náměstích a tak čekaly, že půjde o „uhlazené 
prezentace“), to se teprv strhla bouře potlesku! Grácie 
musely kankán tančit dvakrát. Padala slova „o 
uragánu či tajfúnu z Evropy“.. Slibuji, že co nejdřív 
bude film o jejich úspěchu na Youtube, protože o 
pohybu jen číst a nevidět ho, je málo. 
 
Poděkování za přípravu zájezdu patří především 
Marii Strakové a vedení města Znojma, hlavně 
vedoucímu sociálního odboru panu Mgr. Karlu 
Burdíkovi; bez finanční podpory města Znojma by se 
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zájezd opravdu nemohl uskutečnit. Dále patří poděkování všem tanečnicím nejen za všechna perfektní 
vystoupení, ale i za to, jak snášely s úsměvem a nadhledem i různé nedostatky spojené s ubytováním ve 
staré škole (která se o prázdninách stala útočištěm snad všech komárů z celé Klajpedy), a v Litvě 
nevídaným horkem. 
 
Děkujeme i oběma řidičům pánům T.Binkovi J.Pavelkovi firmy Psota, kteří nás bezpečně a v mezích 
možnosti rychle přepravili tam i zpět a byli v Klajpedě vždy tam, kde je tanečnice potřebovaly. Ono totiž 
stěhovat kufry s kostýmy v tom horku z místa na místo nebyla žádná legrace! A konečné číslo ujetých 
kilometrů? 2.800!! 
 
A poděkování patří i doprovodnému týmu – „turistické skupině“, která dělala tanečnicím dobré zázemí, 
tlumočila, stěhovala kufry s kostýmy, tleskala, fotografovala, filmovala,… Jmenovitě paní Míle Pavelkové 
za přípravu turistických informací o Polsku, Litvě, Klajpedě, Ing. Jiřímu Adámkovi za pomoc s přípravou 
dárků (věnoval potřebné množství lahví vína, na kterých se opravdu dobře vyjímaly etikety Znojemských 
Grácií, a celý výjezd obětavě zdokumentoval) a vnukovi Marie Strakové Petru Kostrejovi, nejen 
tanečníkovi, který pomáhal babičce s přípravou zájezdu a byl vůbec dobrou duší akce, ač teprve 
třináctiletý! A vida, hned tu máme motto projektu – Vzájemné mezigenerační učení. 
 
Při tom všem děkování nemůžeme zapomenout na hostitelky; především Jolitu Škirpstaitiené, která byla 
dobrým navigátorem řidičům po Klajpedě, příjemnou společnicí a průvodkyní turistické skupině a 
nakonec i pomohla vyřešit zdravotní potíže jedné z nás. Děkujeme všem „chozjájkám“, které nás 
zásobovaly potravinami, často z vlastní spíže, a staraly se o co nejlepší zpříjemnění polních podmínek 
ubytování (nedivte se, hotely a ubytovny v Klapedě byly plné návštěvníků festivalu!) – jen s těmi komáry 
holt pomoct nemohly. 
 
Co říct závěrem? Znojemské Grácie reprezentovaly v Klajpedě výborně nejen znojemskou oblast, ale 
celou Českou republiku; zanechaly ten nejlepší dojem a navázaly dobrá přátelství do budoucna. 
 
RNDr. Bronislava Milinková, koordinátorka CZ projektu MIL, ČSŽ JMK 
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Zpráva o 1. Kongresu žen v České republice 
15.6.2013, Národní dům, Praha 2 

Historicky poprvé, ale rozhodně ne naposledy 
 
V Národním domě na Vinohradech se dne 15. června 2013 uskutečnil 
Kongres žen. Šlo o první sněm organizací, institucí a osobností z 
neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého 
sektoru. Zaměřil se na postavení žen na pracovním trhu, ale i na další 
ožehavá témata (sexuální obtěžování, domácí násilí, přirozený porod a 
další). Z očekávaných 500 účastníků se nakonec dostavilo 

neuvěřitelných více jak 800 žen (ale i mužů) doslova z celé republiky. Sešly se zde ženy všeho věku a 
napříč politickým spektrem, s různými zájmy a preferencemi, jež se angažují v desítkách ženských a 
genderových organizací, sdružení či v politických stranách nebo jsou neorganizované. 
 
Přirozeně největší pozornost byla věnována postavení žen na trhu práce v ČR – flexibilní pracovní 
úvazky, předškolní zařízení a dětské skupiny, až o třetinu menší platy oproti mužům na stejných pozicích, 
uplatňování kvót při prosazování žen. Z tohoto pohledu byla velice zajímavá vystoupení zahraničních 
hostů s jejich zkušenostmi a příklady z jejich zemí, diskutovala i představitelka Evropské komise v Praze.  
 
Opravdu zajímavá jednání probíhala v prostorách celého ND, 
bylo opravdu přínosné procházet a sledovat názory hlavních 
řečníků, ale i samotných účastnic. ČSŽ se také neztratil. Naše 
předsedkyně magistra Chržová poskytovala individuální 
konzultace kariérního poradenství, měly jsme k dispozici 
prostory, kde jsme prezentovaly naši činnost, včetně výrobků 
našich žen. Členka ÚRŽ PhDr. Štrossová v diskusní kavárně 
zaujala řadu diskutérek tématem komunit (práce ZO ČSŽ 
Kraje Vysočina) a prosazením se žen v politice (Ženy za 
Brod). 
 
Díky opravdu bohatému programu den utekl jako voda. 
Účastnicím se podařilo sjednotit požadavky vůči státu, 
politickým stranám, zaměstnavatelům i vůči členům 
společnosti – ženám a mužům. Jejich realizace by přispěla k 
překonání přežívajících předsudků a stereotypů, k 
rovnoprávnějšímu postavení a vyšší životní úrovni většiny 
žen. 
 
Symbolicky na Den rovnosti mužů a žen, který připadl na středu 19. června, předaly představitelky České 
ženské lobby (ČŽL) a Fóra 50 % rezoluci prvního Kongres žen (schválenou sedmi stovkami účastnic) na 
Úřad vlády, šéfům obou komor parlamentu a předsedům stran zastoupených ve sněmovně i Senátu. 
 
KŽ podpořily nadace, některé podniky, ambasády a Evropská komise. Kongres byl podnětný, i když 
nemohl poukázat na všechny problémy všech žen, ani na všechny příčiny, z nichž problémy vyvěrají.  
 
 
 
 

 

Diskusní kavárna a individuální konzultace 

 



 

 

22 

 

Nezbývá, než věřit, že 
toto je ta správná cesta 
k odstraňování 
nerovnoprávného 
postavení žen a mužů 
v naší společnosti. Jak 
zaznělo z úst 
představitelky norské 
ambasády „jak je 
možné, že »takový 
národ, který měl 
univerzitu o 200 let dříve než Norové, nyní v oblasti rovných příležitostí tak zaostává«.“ Nezbývá nám, 
než tvrdě pracovat; nepodceňovat se a hovořit; překonávat profesionální pochybnosti; systematicky 
vyvracet stereotypy a předsudky. O tom, jak se nám to daří, si budeme moci podělit za rok na druhém 
Kongresu žen, který se již dnes připravuje. 

PhDr. Ivana Štrossová 

Z REZOLUCE KONGRESU ŽEN 
adresované odpovědným politickým činitelům a činitelkám, politickým stranám, zaměstnavatelům, médiím 
i jednotlivcům. 
 
Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku – ženy získaly právo 
volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad 
rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou 
řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání 
osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou 
společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít 
svobodnější a autentičtější život. 
 
Vize rovné společnosti 
Představme si společnost… 
… kde ženy a muži společně spravují věci veřejné, představme si politické strany, vládu a parlament, 
v jejichž vedení jsou rovnoměrně zastoupeny ženy a muži 
… kde není nic divného na tom, že se premiérkou nebo prezidentkou stane žena 
… která rozvíjí talenty žen stejně jako mužů a plně využívá jejich potenciál 
… kde je ženská práce hodnocena stejně jako mužská 
… kde profese, ve kterých se koncentrují ženy, mají stejnou prestiž a finanční ohodnocení jako ty 
„mužské“ 
… která vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli péči o děti věnovat bez obav o pokles své životní 
úrovně, ale zároveň aby se mohli rychle vrátit do zaměstnání, pokud je to jejich osobním vědomým 
rozhodnutím nebo to vyžaduje jejich finanční situace 
… kde se muži starají o své děti se stejnou láskou a intenzitou jako ženy, kde jsou muži ženám partnery ve 
společné domácnosti a péči o ní, kde ženy mají stejné množství volného času jako muži a kde mají muži 
stejnou šanci získat dítě do péče, pokud se partnerství rozpadne 

 

Fotografie z Kongresu žen najdete na našich stránkách na Facebooku v části FOTKY – Alba 
www.facebook.com/CeskySvazZen  



 

 

23 

 

… kde ženy nebudou posuzovány podle toho, zda porodily dítě, ale podle toho, co dělají pro svět kolem 
sebe 
… kde přání a práva žen jsou respektována, kde ženy nejsou ponižovány, kde neexistuje násilí na ženách a 
dětech a kde nedochází ke znásilňování 
… kde jsou si ženy a muži navzájem partnery, oporou, zdrojem inspirace a bezpečí. 
 
Představme si rovnou společnost. Přesně takový svět si chce představit Kongres žen. 
 

 
 
Rezoluci spolu s peticí najdete v celém znění na adrese http://kongreszen.cz/petice/rezoluce a zde ji 
také můžete podepsat. S novou Poslaneckou sněmovnou a vládou samozřejmě text petice i nadále 
zůstává aktuální. 
 

 

Fond pomoci ČSŽ postiženým členkám 

 
ÚRŽ pro nutnou pomoc členek významně 
postižených červnovými záplavami vyčlenilo z 
rozpočtu 100.000 Kč, které byly na účet 
převedeny hned po jeho otevření. Na tento účet 
je možné posílat i individuální / drobné finanční 
příspěvky, které budou samozřejmě samostatně 
evidovány a použity výhradně na uvedený účel 
(tedy pomoc konkrétním členkám) – proto je 
zřízen oddělený účet, aby byly pohyby na tomto 
účtu vždy jednoznačně identifikované. 
Potřeby postižených členek budou zjišťovat a 
informace předávat na ústředí vedoucí krajských 
středisek. Pokud by se na ústředí některá členka 
obrátila přímo, budeme naopak my informovat 

vedoucí krajských středisek a potřeby 
konzultovat. 
POZOR: pokud by někdo chtěl přispět větší 
částkou a potřeboval by potvrzení o daru pro 
účely svého daňového přiznání / snížení základu 
daně, napište – samozřejmě potvrzení 
vystavíme! 
Vzhledem k tomu, že tento účet zachováme i do 
budoucna, jakékoliv v tomto létě nevyčerpané 
prostředky na něm samozřejmě zůstávají pro 
budoucí využití. 
 
O stavu účtu budeme informovat vždy na 
ústředním shromáždění. 

 
 

Při Kongresu žen vznikl Klub Kongresu žen, jehož je Český svaz žen řádným členem. 
 

Aktivity Klubu se budou teprve rozbíhat – do rozjezdu zasáhl vývoj na české politické 
scéně a předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Budeme informovat! 

www.kongreszen.cz 
 

Číslo účelového účtu ČSŽ je: 259815508 / 0300 
VS: 2013 
Zpráva pro příjemce: kvůli identifikaci dárce napište do zprávy pro příjemce alespoň jméno a obec, 
případně jméno ZO, KRŽ, ORŽ pokud by byl příspěvek posílán „hromadně“ za vaše organizace. 
Pokud nebude Zpráva pro příjemce vyplněna, budeme příspěvek / dar evidovat jako anonymní. 
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Pomáháme ženským neziskovkám v Podněstří  
 
Projekt CIVEX-Moldova realizovaný od března tohoto roku společně partnery v Maďarsku, Polsku a 
Moldávii (Podněstří) a zaměřený především na ženské organizace působící v Podněstří se již překulil do 
své druhé poloviny. I když se jedná o projekt malého rozsahu, máme za sebou poměrně pestré aktivity: 
dvě návštěvy přímo v podněsterském Tiraspolu a zatím celkem 8 webových seminářů.  
 
A zaměření? Projekt si klade za cíl posílit kapacity ženských neziskových organizací, což v lidské řeči 
znamená, že si intenzivně vyměňujeme zkušenosti a snažíme se zaměřovat na to, co pro tyto organizace 

může být přínosné. A upřímně – kromě 
pozitivních zkušeností je pro ně vůbec 
nejzajímavější slyšet o tom, co se nepovedlo, co 
v našem vlastním vývoji způsobovalo problémy a 
hlavně proč, a tedy na jaká úskalí se připravit.  
 
Naše témata tak skáčou od využití moderních 
technologií přes budování koalic a tematických 
platforem, rozvíjení vzájemné spolupráce uvnitř 
neziskového „sektoru“ a napříč různě 
zaměřenými organizacemi po strategie spolupráce 
se státní správou a místní samosprávou a 
zapojování se do „legislativního procesu“ a 

nastavení sociálních politik země. A samozřejmě, bavíme se i o budování poradenských služeb, způsobech 
práce s cílovými skupinami … bavíme se o stereotypech a postavení žen v našich zemích, co funguje a co 
ne. Čím víc ale zástupce podněsterských organizací posloucháte, tím víc je vám jasné, že jejich práce 
spočívá hlavně a především v terénní, sociální práci – největším problémem země je chudoba, především 
ve venkovských oblastech, což je všude od hlavního města Tiraspolu dál, odchod zejména mladách lidí za 
prací, HIV, domácí násilí, obchod s lidmi. A osamělé staré 
venkovské ženy, které jsou bez příjmu, starají se o vnoučata, 
zatímco jejich vlastní děti pracují někde v cizině. 
 
A co trápí tamní neziskovky? Nedostatek zkušeností a obtížný 
přístup k financím, byť je jejich stát v rámci omezených 
možností podporuje. Ze zahraničních donátorů zde fungují 
mezinárodní rozvojové agentury, ale transfer peněz je velmi 
obtížný. Podněstří má totiž měnu, kterou svět neuznává a nelze 
ji směnit. Do určité míry se neziskovky této republiky  nacházejí 
v situaci, kterou jsme u nás zažívali počátkem 90.let, kdy se celý 
sektor teprve formoval. V jednom významném ohledu se ale 
jejich situace dramaticky liší: působí ve velmi chudé zemi, která 
po krátkém vojenském střetu s Moldávií v roce 1992 vyhlásila 
na Moldávii nezávislost a je v izolaci. Od té doby ji totiž uznaly 
jen 3 země: Náhorní Karabach, Jižní Osetie a Abcházie – tedy 
země s podobným osudem. Podle mezinárodního práva je 
Podněsterská moldavská republika i nadále součástí Moldávie, 
ale zároveň jaksi není … Velký vliv zde má Rusko a zemi svým 
způsobem dotuje, mimo jiné formou dodávek zemního plynu. 
Většina malé a neustále se snižující populace necelého půl milionu lidí mluví hlavně rusky nebo 
ukrajinsky, a když se podíváme na mapu, tak je Podněstří vlastně jen úzký pruh země na levém břehu 
Dněstru na hranicích s Ukrajinou.  
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Jak se asi v takové zemi žije? Hodně těžko. Běžná mzda se pohybuje do 150 USD, zbytek příjmů je 
z kdoví jaké činnosti, máte měnu, kterou můžete použít jen uvnitř země, z téhož důvodu nikde nezaplatíte 
kartou a něco málo bankomatů v Tiraspolu vám vydá buď ruský rubl nebo americký dolar, a nejlépe se tak 
patrně daří směnárnám. Jako místní občan budete mít asi několik pasů, ale ten podněsterský používat 

nemůžete, za prací se vydáte přes Ukrajinu do Ruska, zbytek rodiny zůstane 
doma a bude se snažit přežít. O vaše děti se bude starat babička, a pokud 
bude žít mimo město, sama nejspíš nebude mít žádný příjem a bude živa 
z toho, co si vypěstuje a co jí ze zahraničí pošlete (pokud ovšem máte práci a 
neskončíte jako oběť obchodování s lidmi a nucené prostituce).  Budete 
zároveň doufat, že jednou vaši zemi uznají a vy se budete mít lépe. A také že 
jednou vaše země bude součástí Evropské unie, v což mimochodem doufá i 
Moldávie, ale právě díky Podněstří jsou šance Moldávie v nedohledu. Chudá 
země s nevyřešeným územním sporem představující bezpečnostní riziko je 
prakticky bez šance. 
 
Je pravda, že si ze dvou krátkých 
návštěv člověk odveze jen 
povrchní cestovatelské dojmy. I 

tak se ale o některé v krátkosti a na přeskáčku podělím. 
 
Napoprvé byl největším zážitkem přechod „hranic“ na 
Dněstru: silnice uprostřed polí vede k bráně, kde běžný 
„cestovatel“ stráví až tři hodiny čekáním na bumážku a 
prohlídkou auta. Kolem pár vojáků se samopaly a toulaví psi. 
Po přejetí hranice na nás čeká průjezd městem Bendery, které 
jako jediné leží ještě na pravém břehu Dněstru a představuje 
nejdůležitější spojnici mezi oběma břehy. O toto město také v 
roce 1992 proběhla bitva mezi Moldávií a Podněsterským 
vojskem (ve spojenectví s ruskou armádou) a Podněstří si město uhájilo. Od té doby je na druhé straně 
mostu stálé vojenské stanoviště s  hlídkami a obrněnými vozy pod maskovací sítí. Cestou do Tiraspolu 
jsme pak ještě minuli několik tanků na podstavcích – památníky a vzpomínky na válku.  

 
Mimochodem, podél řeky se táhnou hradby benderské pevnosti 
pocházející z dob turecké nadvlády, a k ní jsme se s kolegyněmi 
z Polska a Maďarska při poslední návštěvě takhle večer po semináři 
vypravily v doprovodu místního taxikáře, přičemž jsme si na krátkou 
trasu vypomohly maršrutkou (svozovou dodávkou), protože jsme se 
zvládly „ztratit“. Dojem? Část pevnosti slouží vojsku, část je 
v rozvratu a část naopak udržovaná pro návštěvníky. Kamkoliv jsme 
v tomto koutu Podněstří zabloudily, 

měla jsem neodbytný pocit zpětné pouti časem. Z šedivých budov 
Tiraspolu protkaného rozsáhlými parky na návštěvníka dýchne duch 
Sovětského svazu. Mohou za to i sochy Lenina, které vedle soch 
Suvorova (zakladatele města), vidí člověk asi nejčastěji. V nejlepším 
stavu byl nově opravený pravoslavný klášter Novo-Nyametsky 
nedaleko Tiraspolu a pak novotou zářící stadion fotbalového klubu 
Sheriff Tiraspol. To asi nepřekvapí. Co naopak mile překvapilo, byly 
hostitelky. Po společné večeři v mstní tradiční restauraci přišlo na stůl víno a zpěv. Ukrajinské lidovky se 
střídaly s moldavskými a ruskými a během krátké chvíle si člověk připadal jak někde ve sklípku mezi 
letitými přáteli. Určitě se k nim v dalším povídání vrátím. 

Mgr. Jana Chržová 

Při zářijové návštěvě Tiraspolu jsem 
měla v úmyslu pořídit rozhovor 
s naší projektovou kolegyní,  
Oxanou Alistratovou z podněsterské 
nevládní organizace Interaction, ale 
nevyšlo to, protože byla v zahraničí 
a nestačila se na seminář vrátit včas. 
Doufám tedy, že se rozhovor podaří 
do příštího čísla zpravodaje, protože 
není nad autentickou výpověď. A že 
je na co se ptát! 
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Legislativní okénko 

Strašidlo 
 
Českem obchází strašidlo, strašidlo nového občanského zákoníku. Slyšeli jsme o něm všichni, vyzná se 
v něm zatím málokdo. A přitom se jedná o právní normu, která zcela nepochybně dříve či později zasáhne 
do životů nás všech. Jsme stále trochu nejistí, nevíme zcela určitě, od kdy se tímto zákonem budeme 
muset řídit. Všeobecně se čeká, že od Nového roku, ale kdo ví, zda budou ze strany zákonodárců splněny 
všechny podmínky, aby to klaplo.  
 
Tak jak to vlastně je s tím novým občanským zákoníkem? Platí, nebo neplatí? A co to je ta účinnost? 
Dříve než se vydáme na dobrodružnou a často poněkud nepředvídatelnou výpravu do tajů a zákrutů 
nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., je třeba si vyjasnit, na čem jsme.  
 
Nový občanský zákoník byl po zhruba dvanáctileté cestě legislativním procesem – a po řadě debat, 
nejasností, zásahů a zpochybňování jak laickou, tak odbornou veřejností – publikován dne 22. března roku 
2012 ve Sbírce zákonů České republiky pod nepochybně symbolickým číslem 89. Tímto dnem nabyl 
platnosti, stal se součástí právního řádu České republiky. Spolu s novým občanským zákoníkem byly 
přijaty a nabyly platnosti ještě další velmi důležité právní předpisy o obchodních korporacích a o 
mezinárodním právu soukromém.  
 
Jaký to má praktický význam? Řídíme se takovým zákonem? Co se děje dál? Dál se zdánlivě neděje nic. 
Lépe řečeno nic, co bychom přímo pociťovali na vlastní kůži. A hlavně dál posloucháme vzrušené debaty, 
jestli tedy vůbec ten nový občanský zákoník nabude účinnosti. Jak z toho ven? Je to jednoduché. Nový 
občanský zákoník, je platný, ale do data účinnosti, která je zákonodárcem určena ke dni 1. ledna roku 
2014, se s ním pouze seznamujeme, připravujeme se na dobu, kdy se jím budeme muset řídit.  
 
Už předem je nutné si uvědomit, že se nejedná v žádném případě o pouhou novelu dosavadní 
občanskoprávní úpravy, ale o zcela nové pojetí problematiky, které nás v řadě případů může zaskočit. 
Pokud nebudeme připraveni si svá práva ohlídat, můžeme o ně i přijít. Budeme se muset zkrátka připravit 
na to, „že právo patří bdělým“. Ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku přestane platit 
dosavadní občanský zákoník, ale i obchodní zákoník, zákon o rodině a řada dalších právních 
předpisů. Vztahy, které jsou dosud upravovány oběma těmito zákoníky, budou s účinností od 1. ledna 
nadcházejícího roku upraveny v novém občanském zákoníku, a v mnoha směrech nově.  
 
Budeme se všichni muset naučit novou právní úpravu chápat nejen tak, že některé vztahy budou upraveny 
nejen odlišně od dosavadní právní úpravy, ale budou upraveny pro nás zcela nově. V obecném povědomí 
je již to, že zvíře podle nové právní úpravy přestává být věcí, neboť živé zvíře má zvláštní význam a 
hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Méně už se ví, že sající mláďata pasoucího se dobytka se za 
určitých okolností nezapočítávají do stáda… Budeme se znovu muset učit co je to pacht, co rodinný závod 
a co znamená výprosa, závdavek nebo punktace. Ano, nová právní úprava přináší novou terminologii, 
která zčásti nahrazuje výrazy, které dosud používáme a rozumíme jim, a zčásti přináší pojmy zcela nové. 
Nebudeme nadále projevovat svoji pravou a svobodnou vůli prostřednictvím „právních úkonů“, ale 
budeme „právně jednat“. Z fyzické osoby se opět v mluvě zákona stává člověk s právní osobností. Také 
třeba způsobilost člověka k právnímu jednání nebude možné zcela odejmout, pouze omezit, a to vždy jen 
na dobu určitou.  
 
To je jen malá ochutnávka z očekávaných změn, které si v zákoně přímo přečteme. Řadu věcí si ale takto 
přímo přečíst nebudeme moci. V celé řadě situací totiž nový občanský zákoník odkazuje na dobré mravy, 
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které se dokonce uplatní před zákonem, na rozumné uspořádání vztahů, na zvyklost, na přiměřenost, 
slušnost atd. Pracuje tedy s pojmy, jejichž obsah se ustálí teprve časem, zejména judikaturou.  
 
Jedním z cílů tvůrců zákona byla i jeho srozumitelnost. Proto je řada pojmů nahrazena srozumitelnějšími 
českými výrazy. Např. pojem „obligace“ je důsledně nahrazen pojmem „závazek“. „Věcí“ se rozumí věc 
v právním smyslu, vše ostatní je „záležitost“, a tak bychom mohli pokračovat. Zákon má sice 3080 
paragrafů, ale částečně proto, že při jeho tvorbě byla přijato pravidlo, že jeden paragraf má zásadně 
obsahovat nanejvýš dva odstavce, a že jeden odstavec paragrafu má obsahovat nanejvýš dvě věty. 
Vzhledem k obsahu některých ustanovení to nebylo možné dodržet důsledně, ale z devadesáti procent jsou 
jednotlivé paragrafy zákona takto uspořádané, tedy stručné a přehledné.  
 
Máme se tedy na co těšit a na co připravovat. Nový občanský zákoník, nebo spíše v něm obsažená úprava 
vztahů, které se z valné míry týkají vlastnických a osobnostních práv, se dotkne nás všech. Ještě dlouho 
ale půjde ruku v ruce vedle sebe právní úprava podle dosavadního občanského zákoníku, a to u těch 
vztahů, které vzniknou do konce letošního roku, a podle nového zákona u vztahů, které vzniknou po 
Novém roce 2014, ovšem za předpokladu, že nedojde ke změnám.  

 
JUDr. Daniela Světlíková, advokátka 

 

Douška závěrem i úvodem (k novému občanskému zákoníku - NOZ) 
 
V této chvíli ještě nepanuje absolutní jistota o 
tom, zda nový občanský zákoník bude od 1. 
ledna 2014 opravdu v účinnosti, záleží na nové 
Poslanecké sněmovně a s jistotou to budeme 
vědět až koncem roku. Snahy o odložení 
účinnosti NOZ stále totiž existují. 
 
A tak jen několik stručných poznámek:  
 
Počítáme v nadcházejících letech s informačními 
aktivitami pro naše členky (v písemné podobě i 
ve formě informačních seminářů), protože 
opravdu nezůstane kámen na kameni a i odborná 
veřejnost předpokládá, že se NOZ „usadí“ až 
praxí v průběhu několika dalších let …  
 
V souvislosti s naším překlopením na spolek: 
Pokud NOZ bude účinný od 1.1.2014 Český 
svaz žen jako celek se automaticky ze zákona 
překlopí z právní formy občanského sdružení na 
novou právní formu spolek (právní forma 
„občanské sdružení“ přestane podle NOZ 
existovat). Na našem názvu se ale nic nemění! 
Pořád zůstaneme Českým svazem žen, jen 
naše právní forma nebude občanské sdružení, 
ale spolek. 

V průběhu přechodného období 3 let pak 
budeme mít čas na případné dílčí úpravy našich 
stanov a vnitřních předpisů. Co se změní, je že 
budeme muset v průběhu tohoto přechodného 
období do veřejného rejstříku nechat postupně 
zapsat naše organizační jednotky, které se stanou 
podle NOZ „pobočnými spolky“ (jedná se o 
krajské, okresní a základní organizace). 
 
Samozřejmě v nejbližším možném termínu po 
vstupu NOZ v účinnost plánujeme informační 
aktivity (porady) pro kraje, protože zápisy tzv. 
pobočných spolků začneme od vyšších 
organizačních jednotek (krajů) a postupně 
budeme pokračovat na místní úroveň, a to po 
vzájemné konzultaci, protože víme, že ne 
všechny základní organizace budou chtít být 
evidovány jako pobočný spolek a budeme tedy 
pro ně hledat řešení. 
 
I z řeči právníků (včetně autorů zákoníku) je 
zřejmé, že převažují a budou převažovat 
nejasnosti, které se objasní a usadí až praxí. 
Budeme vývoj sledovat a plánujeme informační 
materiály i z jiných oblastí NOZ, které mohou a 
patrně i budou naše členky zajímat. 
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Může vás zajímat 

Více než 90 tisíc pracujících důchodců požádalo ČSSZ o zvýšení důchodu 
(Zdroj: MPSV / businessinfo.cz 22.8.2013) 
 
Za dobu, od kdy platí, že si starobní důchodci 
mohou svůj důchod vylepšit výdělečnou 
činností, vyřídila Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) 94 994 žádostí o zvýšení 
starobního důchodu. 
 
Příklad 1: 
Důchodce pobírá starobní důchod od 1. 5. 2008. 
Od 1. 9. 2009 začal vykonávat výdělečnou 
činnost a zaměstnání trvá dosud. Doba od 1. 9. 
2009 do 31. 12. 2009 nemá na zvýšení důchodu 
vliv. O přepočet důchodu si požádal počátkem 
roku 2012 a důchod mu byl zvýšen po dvou 
letech nepřetržité výdělečné činnosti za 720 dní 
(2x 360) o 0,8 % (2x 0,4 %) výpočtového 
základu. Výpočtový základ, ze kterého mu byl v 
roce 2008 vyměřen důchod, činil 16 800 Kč, 
zvýšení důchodu tedy činilo 135 Kč. Za 
předpokladu, že bude nadále pracovat, může o 
další zvýšení důchodu požádat počátkem roku 
2014, tj. po uplynutí dalších dvou let nepřetržité 
výdělečné činnosti. 
 
Příklad 2: 
Důchodci byl přiznán starobní důchod od 1. 8. 
2011. Do zaměstnání při pobírání důchodu 

nastoupil od 1. 1. 2012 a zaměstnání ukončil 31. 
12. 2012. Během této doby byl 5 dní v pracovní 
neschopnosti. Po jejich odečtení tedy získal 360 
dní výdělečné činnosti (365 – 5) a proto mu od 
ukončení zaměstnání, tj. od 1. 1. 2013 náleží 
zvýšení o 0,4 % výpočtového základu. 
Výpočtový základ, z něhož mu byl vyměřen 
starobní důchod, je 24 000 Kč, zvýšení důchodu 
tedy činí 96 Kč. 
 
Důležité upozornění: Ke zvýšení starobního 
důchodu za další výdělečnou činnost nedochází 
automaticky, ale na základě písemné žádosti. 
Žádost je možné podat (sepsat) na okresní správě 
sociálního zabezpečení, popřípadě zaslat přímo 
na ústředí ČSSZ. 
 
Adresa ústředí ČSSZ:  
Česká správa sociálního zabezpečení 
Klientské centrum 
Křížová 25 
225 08 Praha 5 
Telefonní ústředna: + 420 257 062 869 
Call centrum: + 420 257 062 860 
Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz 

 
 

Zajímá vás nový občanský zákoník a chcete si o něm samy něco přečíst? Navštivte například tyto stránky, 
kde jsou informace postupně přidávány / aktualizovány, a to celkem ve srozumitelné podobě: 

 
Ministerstvo spravedlnosti: http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

Web ihned.cz: http://zpravy.ihned.cz/obcansky-zakonik 
 

� Informace budeme také přidávat do našeho diskusního fóra!  
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SENIOR PASy jsou tu 
 
SENIOR PASY jsou projektem, který vznikl na podporu osob starších 55 let, zatím ale fungují jen 
v několika krajích. Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný 
držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy se pohybují ve výši 5 – 50% a jsou primárně zaměřeny na 
zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie i spotřební 
nákupy. Zapojení do projektu je ZDARMA! 
 
Držiteli karet SP mohou být osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území Jihomoravského, 
Olomouckého kraje a Kraje Vysočina. Při uplatnění slevy se musí držitel prokázat kartou Senior pas. 
Projekt Senior pas se rozšířil i do dalších krajů - konkrétně se jedná o Královehradecký kraj, 
Moravskoslezský kraj a Pardubický kraj. V těchto krajích nyní probíhají přípravné práce potřebné pro 
zdárný chod projektu, registrace seniorů, je však umožněna. Karty budou vydávány později. 
 
Pozor: Nedávno byl spuštěn projekt Senior pasy pro členské organizace Rady seniorů ČR. 
 
Pokud spolupracujete s krajskými Radami seniorů a máte zájem o registraci, kontaktujte 
organizátory projektu na telefonním čísle 840 111 122, na e-mailové adrese info@seniorpasy.cz 
nebo se registrujte na výše uvedených webových stránkách. 
 
Aktuální informace naleznete na stránkách projektu na adrese www.seniorpasy.cz. Na této adrese je také 
možné se do programu zaregistrovat, vyhledávat slevy podle region a podobně. 
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V krátkosti 

���� Členská základna  - 2013 
Doufaly jsme, že do podzimu budeme znát přesnější údaje co do počtu členek, ale z několika málo regionů 
přišla informace, že některé ZO odvedou příspěvky až na podzim, a tak přesné číslo pro rok 2013 budeme 
znát až koncem roku. Z vybraných členských příspěvků vyplývá, že se členská základna oproti loňskému 
roku snížila o zhruba 2500 členek – 30.6. 2013 je nás 13.572 členek v 468 základních organizacích. 
Důvodem bylo z velké části zvýšení členských příspěvků. Osobně doufám, že přechod na „spolek“ a 
související zápisy pobočných spolků a změny v legislativě nezpůsobí další úbytek a budeme se snažit, aby 
transformace probíhala pokud možno „bezbolestně“ i pro ty základní organizace, které nebudou z různých 
důvodů chtít stát se „pobočným spolkem“.  

���� Z Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RV RPŽM) 
Žádná z rad vlády to neměla v uplynulé „pětiletce“ jednoduché, a to především díky permanentním 
otřesům na naší politické scéně. V případě Rady vlády RPŽM se situace ještě zkomplikovala při každé 
změně ministra práce, protože byla v roce 2011 z úřadu vlády přesunuta do gesce ministra MPSV a pokud 
nebyl ministr/ministryně, přerušila činnost, protože neměla předsedu. Nyní všechny rady vlády končí 
z důvodu předčasných voleb, a tak tedy i naše Rada končí a nová bude ustanovena až s novou vládou, a ta 
je zatím v nedohlednu … O členství v budoucí / nové Radě vlády RPŽM se samozřejmě budeme opět 
ucházet. V krátkosti, čím se Rada a její jednotlivé výbory letos zabývala: 
 
→ Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života připravil podklady pro Poslaneckou 
sněmovnu k návrhu zákona o dětské skupině, který byl ale nakonec odsunut. Výbor připravuje workshop, 
který bude zaměřen na šedou ekonomiku, termín byl předběžně stanoven na leden. S Výborem pro 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice spolupracuje v otázce využívání flexibilních forem práce v 
ČR v souvislosti se zastoupením žen ve vedoucích pozicích. 
→ Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích spolupracoval 
na odborném semináři v Poslanecké sněmovně k volbám v roce 2014 s cílem diskutovat podporu žen –
kandidátek, ovšem mezitím byly volby předčasné … 
→ Výbor pro prevenci domácího násilí diskutoval se zástupci 
MŠMT Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 
2014. Mezi Výborem a MŠMT zatím nepanuje shoda v tom, jak by 
tato prevence měla vypadat. Výbor zároveň zpracovává druhové 
standardy pro prevenci v rámci sociálních služeb, z nichž jeden bude 
určen pro práci s oběťmi domácího násilí a druhý pro práci s 
osobami, které se násilí dopouštějí. V tomto ohledu panuje neshoda 
s MPSV, se kterým Výbor na přípravě standardů spolupracuje. 
Výbor chce standardy pro práci s domácím násilím zahrnout přímo 
do zákona o sociálních službách a příslušných prováděcích předpisů, 
MPSV však nesouhlasí a s největší pravděpodobností je zahrne 
pouze do metodických materiálů.  
→ Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí 
žen a mužů pracoval na podnětech o posílení agendy rovných příležitostí žen a mužů v rámci Kanceláře 
veřejného ochránce práv (ombudsmana) a zveřejňování dotačních řízení jednotlivých resortů, dále se 
zabýval otázkou migrantek a problematikou jejich zdravotního pojištění. 
→ Samotná Rada vlády RPŽM věnuje průběžně velkou pozornost přípravě nového programového 
období EU pro období 2014 – 2020 a dále porodnictví a porodním asistentkám / porodům mimo 
zdravotnická zařízení. Na posledním zasedání Rady byl i zástupce Ministerstva zdravotnictví a mezi 
všemi subjekty panuje velká neshoda. K tématu přineseme článek hned v dalším Zpravodaji začátkem 
příštího roku. 

� Co se týče plánu ČSŽ na 
rok 2014 vzhledem k nové 
sněmovně a vládě obnovíme 
tlaky na přijetí Úmluvy 
Rady Evropy o předcházení 
násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí a boji 
proti němu, kterou Česká 
republika stále ještě ani 
nepodepsala! 
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Letem neziskovým světem 

Promoce psích studentů 
 
Vítejte ve výcvikovém areálu neziskové organizace Helppes, jediné organizace svého druhu v ČR, které se 
podařilo splnit ty nejvyšší nároky na kvalitu pro poskytování svých služeb, a získat akreditaci a udělení 
plného členství mezinárodních odborných organizací ADEu a ADI !!!  
 
Takové bylo přivítání ve výcvikovém areálu, kde jsem se ocitla prvně v životě, ale věřím, že ne naposledy. 

Nemám představu, kolik toho víte o vodících, asistenčních a signálních 
psech. Já jsem původně znala pouze psy vodící, hlavně ze spolupráce 
s nevidomými. Díky kamarádce, se kterou (a s jejím vodícím psem) chodím 
na procházky i jezdím na výlety, jsem se dozvěděla o této akci organizace 
Helppes, konané v sobotu 7. září v Praze. Neuměla jsem si představit, jaké 
to bude, ale slíbila jsem, že přijdu. Nelitovala jsem cesty do Prahy i při tak 
krásném počasí. Můj dojem z celkové atmosféry i z programu byl výborný. 
Výstižnější slovo mě nenapadá. 
 
Až na místě jsem se dozvěděla jak bohatý je program. Hlavním bodem byly 
slavnostní promoce – předávání asistenčních psů novým paničkám a 

pánům s tělesným postižením. Tito psi se pro ně stávají nejen skvělými pomocníky, ale i kamarády, vždy 
ochotnými být po ruce, navodit pocit jistoty a zlepšit náladu.  
 
Asistenční psi jsou jako součást osobní asistence vozíčkářů. Oproti 
člověku - asistentovi má psí asistent několik výhod, zejména tu, že 
nenarušuje soukromí klienta a zůstává s ním po celý den. K jejich 
běžným dovednostem patří mnoho činností, např. přinášení 
předmětů (zvonící telefon, potraviny z ledničky, zvednutí mince), 
otevírání dveří, obsluha světelných vypínačů, přivolání výtahu, pomoc 
při nakupování a oblékání. 
 
Signální psi pomáhají lidem se sluchovým postižením doma i venku. 
Signalizují zvonění telefonu i zvuk varné konvice nebo alarmující 
zvuky. Tito psi pomáhají i osobám se záchvaty, např. diabetikům, 
protože jsou schopni vycítit záchvat ještě před tím, než nastane, 
přivolat pomoc. 
 
Generálním partnerem sdružení Helppes se staly Pivovary 
Staropramen s.r.o. Patronů bylo víc, než bych v dnešní době čekala, 
pro představu uvedu některé z nich- generální ředitel Pivovarů Staropramen Zbyněk Kovář, čestný člen 
Helppes Miro Žbirka, čestná členka Helppes Marta Kubišová, čestní členové Helppes Karel Gott a Ivana 
Gottová. Po slavnostních promocích asistenčních psů potěšilo přítomné vyprávění i zpěv patronů. Po 
vystoupení se například Karel Gott nechal vyfotografovat s organizátory i s tělesně postiženými k 
jejich velké radosti. Uvědomila jsem si, jak důležitá je pomoc populárních lidí. Nejen finance, které jsou 
velmi důležité, ale i radost a dobrá nálada. 
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Jinak psů i pejsků bylo přítomno hodně. Ani tak zvaných bojových plemen nebylo nutné se bát. Při ukázce 
dovednosti vycvičených psů jsme se mohli 
přesvědčit, k čemu všemu lze vycvičit velká 
plemena i malé pudly – od pomoci 
s oblékáním a jídlem, po jemné zacházení 
s mobilem nebo přivolání pomoci. Během 
akce bylo možné přispět na výchovu, 
přípravu, výcvik a předávání asistenčních, 
balančních a signálních, státem 
nedotovaných psů (projekt „Pomoc 
přichází na čtyřech tlapkách“), zakoupením 
reklamních předmětů Helppes a krásných 
triček a tílek s originálními a tematickými 
potisky. Zájem o prodávané věci byl 
značný, ať šlo o propisovačky, odznaky, 
nebo trička, kterých odpoledne už moc nebylo. Přítomné ženy a dívky se mohly nechat zkrásnit, včetně 
rady, co s pletí a jak o ni pečovat, za dobrovolný příspěvek ve prospěch klientů Helppes.  
 
Nezisková organizace Helppes se zabývá integrací osob se zdravotním postižením do společnosti a 
kolektivu, jejich návratem do aktivního života, zařazením do vzdělávacího či pracovního procesu, 
získáním větší soběstačnosti, nezávislosti a sebevědomí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů. 
Více se lze dozvědět na www.helppes.cz.  

Ing. Marie Vaňková, metodička ČSŽ 
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