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Úvodem 
Nové číslo zpravodaje Žena třetího tisíciletí rozesíláme v trochu pozdějším termínu, než jsme původně 

plánovaly. Hlavním důvodem jsou především překotné změny související se vstoupením nového 

občanského zákoníku v účinnost a s přijímáním dalších souvisejících předpisů.  

 

Tyto změny nás vedle přípravy na zápisy pobočných spolků přiměly například urychlit celkovou revizi 

našich stanov tak, aby byly v průběhu léta zaregistrovány a následně nejen usnadnily zápisy, ale i navenek 

potvrdily strukturu organizace tak, jak si ji přejeme (tedy existence zapsaných pobočných spolků i 

nezapsaných organizačních jednotek ČSŽ vedle sebe). Těch technických změn je ale hodně a nové 

stanovy jsou v důsledku komplikovanější. Plánujeme proto po tomto čísle Ženy třetího tisíciletí vydat 

začátkem podzimu číslo mimořádné, které bude vedle revidovaných stanov obsahovat i vysvětlující 

komentáře. Počítáme zároveň do tohoto informačního balíčku přidat i informace týkající se 

hospodaření a účetnictví pobočných spolků – od června realizujeme první školící semináře s touto 

tématikou, a bude tedy již z čeho vycházet. 

 

A tak se dostáváme k aktuálnímu číslu – vedle zajímavostí z krajů věnujte prosím pozornost i podzimním 

termínům nabízených školících seminářů; jednotnému dotazníku pro novou evidenci všech 

organizačních jednotek ČSŽ a následným vysvětlujícím informacím; v legislativním okénku přinášíme 

stručné informace ke koncesím, živnostem a poplatkům OSA; v krátkých informacích pak různé 

zajímavosti včetně informace o tom, že se Český svaz žen stal v dubnu 2014 předsednickou organizací 

České ženské lobby, a tedy že i naše účast na novém ročníku Kongresu žen v roce 2015 je nejen 

samozřejmostí, ale že může být i výraznější. 

 

Zpravodaj Českého svazu žen – léto – 3/2014                        zpravodaj@csz.cz 

 Pro další 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 . 

file:///C:/Users/predsedkyne/Documents/2014/2-ZTT/00-ZTT/ZTT-1-2014-FINAL.doc%23_Toc391658213
mailto:zpravodaj@csz.cz
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Zajímavosti z našich krajů 

Borovany (JČK) 

 

…naše organizace by se také chtěla  pochlubit zajímavostí, tedy novinkou v našem spolku. 

Na letošní rok byl zhotoven kalendář naší organizace, kde jsme nafoceny v našich nových tričkách s 

logem svazu žen a zároveň s logem našeho města. Sice nejsme na  fotce úplně celá organizace, ale i tak to 

byl velký úspěch. Následoval i křest kalendáře, kterého se ujal starosta města Borovany. 

Letos také zahajujeme projekt „TOUR DE SPOLKY“, tedy návštěvy spřátelených spolků v našem městě 

se záměrem si vyzkoušet jejich činnost. Začínáme u kuželkářů, následovat budou cyklisti, rybáři, myslivci 

… uvidíme, jak se nápad ujme! 

Zdravíme z Borovan, ČSŽ Borovany 

Připomínáme, že si zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete samy pro sebe objednat pro 

doručování elektronicky, a to na adrese zpravodaj@csz.cz 

mailto:zpravodaj@csz.cz
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Den radostí pro ženy v Lipovci (Jihomoravský kraj) 
 

 

Jako každý rok, tak i letos pořádal 

Český svaz žen Lipovec velkolepou akci 

pro ženy z Lipovce a širokého okolí pod 

názvem „Den radostí pro ženy“.  

V pátek 18. října 2013 se již 

v odpoledních hodinách začaly ženy 

scházet do místní sokolovny, aby si 

rezervovaly místa k sezení. Bohužel 

sokolovnu není možno nafouknout, 

takže spousta žen musela sledovat 

bohatý program ve stoje.  Program byl 

zahájen  světelnou show mistra Bílka 

z Lipovce. 

 

 

 

Následovala módní přehlídka paní 

Denisy Richterové z Lipovce. Místní 

modelky všech věkových kategorií 

předváděly ručně malované modely pro 

děti, dívky a ženy a pletené oděvy 

vhodné pro přecházejí zimní období.  

Navazovala módní přehlídka 

společenských oděvů inspirovaných 

historií. Předváděna rovněž byla dětská 

móda a ukázka slušivých modelů pro 

těhotné ženy, kterou připravila Ivanka 

Kolmačková z Ostrova u Macochy. 

Módní přehlídky sklidily opakovaný 

aplaus. Předváděné modely si bylo 

možno objednat nebo zakoupit přímo po 

přehlídce. Přítomné ženy také zaujala  

přehlídka šátků, šálek, kabelek, kožešin 

a ostatních módních doplňků. 

Nechyběly bezplatné služby pro ženy: 

malování a zdobení nehtů, práce 

vizážistek,  kosmetická poradna a líčení. 

Ženy se mohly zkrášlit kosmetikou 

vybraných firem (Mary Kay, Avon a 

Oriflame). Velký zájem byl také o 

věštkyně a výklad karet. 
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Pastvou pro oči bylo nepřeberné množství vystavovaných různorodých šperků a bižutérie.  Překvapením 

pro všechny přítomné pak byla nutriční poradkyně, která na požádání provedla měření tuku a vody v těle 

pomocí speciální váhy.  

Díky vstřícnosti sponzorů se mohla uskutečnit bohatá tombola. Celkem bylo připraveno 140 výher. Dort 

ve tvaru srdce - symbolu naší akce, upekla členka výboru paní Marie Kolmačková. Poděkování patří všem 

členkám výboru, především paní Vlastě a Marii Grimové za perfektní organizaci akce. 

Zajištěno bylo i chutné občerstvení, které s láskou připravily kuchařky paní Voráčová a Ševčíková. 

Křupavé řízečky s domácím bramborovým salátem chutnaly všem. O pitný režim se každoročně postarala 

v baru paní Jitka Němcová, Renata Vintrová a Jarmila Novotná.      

Příjemná atmosféra byla dokreslena hudebním vystoupením slečny Pavlínky Zouharové z Lipovce, která 

dokázala rozezpívat i roztančit přeplněný sál. Celou akci ozvučoval pan Štěpán Zouhar. 

 Tak se umí a chtějí bavit ženy v Lipovci.  

                                                                           Kuchařová Jaroslava, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 

 

Jak se žije v Poteči (Zlínsko) 
 

Na fašankovou neděli loňského 10. února bylo v 

sále u Kollerů v Poteči veselo, neboť probíhal 

20. dětský karneval, který pořádají Vesnické 

ženy spolu s Mateřskou školkou. I tentokrát 

přišlo hodně zajímavých masek, přičemž ženy 

účinkovaly jako Kočky.  

Po promenádě masek předvedla školka pásmo 

Ferda Mravenec, které bylo velmi legrační a po 

právu ohodnocené potleskem. Také ženy 

zatančily na píseň Malé kotě, což bylo i 

úsměvné, protože některé už mají seniorský 

věk  i váhu. I soutěže probíhaly v kočičím 

duchu – protahování kruhem, navinování myšky 

na niti a podlézání. 

Tradičně nechyběly sladké odměny a 

omalovánky. Navštívila nás také skupinka Indů, 

kteří jsou na zaučení výroby jehel ve 

Valašských Kloboukách. Vše si fotili, zatančili 

si s námi a my jim vlastně ukázaly trošku té naší 

kultury. Až do večerních hodin nám hrála naše 

oblíbená Potečanka.  

Za Vesnické ženy Ludmila Šerá 
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Návštěva u přátel (Královéhradecko) 
 
Broumovská ZO ČSŽ má dlouholetou spolupráci s polskými ženami z Nové Rudy. 

 

Scházíme se několikrát za rok a díky tomu je 

náš život bohatší o příjemné zážitky. Na 

loňském říjnovém setkání vyslovily přání, aby 

se naše dvě členky mohly zúčastnit ve dnech 

18.- 19. října oslavy 100. výročí založení Ligy 

polských žen ve Varšavě. 

Byla jsem vybrána já a místopředsedkyně 

v Náchodě, paní Alena Hejnová. 

Oslavy 100. výročí měly důstojný charakter. 

Dopolední jednání bylo věnováno vzniku Ligy 

polských žen, odpoledne jsme si prohlédly 

budovy parlamentu a objevovaly kouzla 

opravené moderní Varšavy. Večer jsme se 

zúčastnily kulturního programu.  

Na oslavách tohoto výročí bylo přes 300 

účastníků nejen z Polska, ale i z Číny, Ukrajiny, 

Ruska a my dvě, jako zástupkyně České 

republiky. 

Eva Flousková 

Hrdé ženy – Liga polských žen 
Důvodem založení této organizace byl počátek balkánské Války. V dubnu 1913 ve Varšavě (tehdy ještě 

součástí ruského záboru) v bytě Teresy Ciczkiewiczové vznikla Liga žen vojenské pohotovosti. Na jihu 

Evropy zuřila balkánská válka, Poláci se připravovali na ozbrojený konflikt s Ruskem, aktivistky 

ženského hnutí se připojily ke konspirativním akcím – podílely se na vytvoření vojenských oddílů, sbíraly 

peníze na vybavení budoucí polské armády. Během první světové války se členky Ligy staraly o raněné 

vojáky, připomínaly jim svátky, provozovaly čajovny, hospody, organizovaly sbírky, od roku 1916 také 

politicky bojovaly za volební právo žen. Po vyhlášení samostatnosti Polska v roce 1918 rozšířila Liga 

svoji činnost také provozováním sanatorií, bojovala proti alkoholismu, vstupovala do politického života. 

Během druhé světové války se řada členek Ligy ocitla v koncentračních táborech, část se zapojila do 

odboje proti okupantům. S nástupem stalinismu upadla také činnosti Ligy, namísto filantropie a 

politických aktivit nastoupily agitátorky a propagandistky. I v zhoršených politických podmínkách 

vykonala Liga záslužnou práci – prosazovala zaměstnání žen na poloviční úvazek, bojovala za racionální 

výživu, vzdělávala ženy v oblasti hygieny, pomáhala ženám hledat zaměstnání atd. V současném Polsku je 

Liga polských žen důležitou součástí demokratického systému a má svoje pevné postavení a zastoupení ve 

vládě. 

Děkuji ZO ČSŽ Broumov, že jsem byla vybrána a mohla se zúčastnit této nádherné akce. 

Eva Flousková, okresní předsedkyně ČSŽ Náchod 
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Anketa Osobnost Karlovarského kraje pro rok 2013 

Během podzimu poslala veřejnost 562 hlasy pro 53 kandidáty. Informoval o tom web Karlovarského 

kraje. Anketa „Osobnost Karlovarského kraje“ měla tři kategorie: Osobnost v oblasti kultury a služeb 

veřejnosti, Osobnost v oblasti podnikání a Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji. Navíc bylo uděleno 

ještě zvláštní ocenění za rok 2013 - Cena hejtmana Karlovarského kraje za záchranu lidského života.        

V rámci každé kategorie byli komisí vybráni 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Vítěz v každé 

kategorii byl poté vyhodnocen na základě svého přínosu pro kraj, tedy nikoliv na základě absolutního 

počtu hlasů. 

V 9. ročníku ankety "Osobnost 

Karlovarského kraje" zástupci regionu 

ocenili zásluhy lidí v oblasti kultury a 

služeb veřejnosti, podnikání i za 

mimořádný přínos kraji. 

 

Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji 

připadla - k naší velké radosti - kolegyni, 

vedoucí krajského střediska ČSŽ, 

Jaroslavě Hernadyové. 

 

 

Gratulujeme!! 
 

CELKOVÉ VÝSLEDKY: 

 

Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti 
1. RNDr. Jiří Widž - ředitel Gymnázia Sokolov 

2. Alexandr Smutný - hudební pedagog, Mariánské Lázně 

3. Jaroslav Vít, Dipl. tech. - dlouholetý spolupracovník Národopisného a textilního muzea v Aši 

 

Osobnost v oblasti podnikání 
1. Pavel Dragoun - ředitel a jednatel firmy EUTIT s. r.o. 

2. Ing. Dana Harantová Jelínková - NELAN, Třebeň u Chebu 

3. Milan Štěpánek - jednatel Elektro S, Ostrov, Karlovy Vary 

 

Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji 
1. Jaroslava Hernadyová - vedoucí střediska Českého svazu žen 

2. František Kůs - houslař a hudebník, Ostrov 

3. MUDr. Darina Kosorinová - zakladatelka Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje 

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje za záchranu lidského života: 

Mgr. Petr Ptáček za členy Triatlonového oddílu USK Akademik 

 - v létě společně s kolegy z triatlonového oddílu USK Akademik při návratu ze závodů zachránili 

zraněného mladíka, kterého u Bochova srazilo auto a z místa nehody ujelo. 
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Vánoce vstoupily do Otročína (Karlovarsko) 
 

 

Velkolepou show uspořádala Základní 

organizace Českého svazu žen v Otročíně 

na Karlovarsku. 

 

 

Mikuláše přivádí od kostela na náves více než dvacet andělů ve stříbrných plizovaných řízách a tančí svůj 

nebeský tanec, vůz krále pekel Lucifera táhne na řetězech oddíl čertů. 

Děti dostaly bílé hvězdičky, kterými ozdobily vánoční strom. Rozsáhlé vánoční akce se zúčastnila v 

podstatě celá obec a na její zdařilé úsilí se přijelo v hojném počtu podívat celé okolí, o čemž svědčila 

spousta ukázněně zaparkovaných aut. 

"Taková událost se nikde ve městě nevidí," prohlásil jeden z pražských účastníků. "Až mi doroste dcera, 

budu ji sem vozit. Kdepak uvidí živé ovečky, kdepak se může svézt na hřbetě oslíka? A sama cesta do 

Otročína nepostrádá romantiku!" Ve stáncích si bylo možno koupit výrobky šikovných členek Svazu žen 

od pletených ponožek a rukavic po bižuterii, ale i vánočně ozdobené perníčky. K osvěžení byly připravené 

teplé klobásky a svařené víno. Mezi proudícími davy se proplétaly ženy s košíky a nabízely vánoční 

stromky z perníku zadarmo - jen tak k ochutnání a zvýšení vánoční nálady.  

Předsedkyně ZO ČSŽ Lenka Molnárová - převlečená za čertici - celé akci velela, zkušeně ji organizovala, 

uváděla jednotlivá vystoupení a ještě se stačila fotografovat se zástupy dětí, jejichž rodiče si přáli mít v 

albu krásnou čertici, objímající jejich ratolest. 

K mikrofonu přišla i sama starostka Otročína a poděkovala hlavním organizátorkám - členkám Svazu žen 

za zdařilou akci a vyzvala účastníky k aplausu, který však nebylo příliš slyšet, protože všichni měli na 

rukou rukavice.  

Vždyť byla zima, patří přece k Vánocům i k těm parádním v Otročíně! 

Eva Hanyková, předsedkyně KRŽ Karlovy Vary 
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Postřehy a zkušenosti řadové členky zastupitelstva ve volebním období 
2010-2014 (Olomoucko) 
 

Blíží se nové komunální volby a já bych se chtěla podělit o dojmy ze způsobu práce a praktik současného 

obecního zastupitelstva v Rudě nad Moravou, které je složeno ze členů těchto politických stran: 4 – 

Nezávislý,3 – KDU-ČSL, 3 KSČM,2 – ČSSD, 2 – ODS a 1- VV. Středisková obec Ruda nad Moravou i s 

částmi má 2 500 obyvatel a tím 15 – ti členné zastupitelstvo. 

Pro obec pracuji již mnoho let a mohu tedy srovnávat politickou kulturu i způsob práce zastupitelstva v 

dřívějších letech a nyní. Způsob jednání rudského zastupitelstva se velice podobá situaci v parlamentu, 

kde je slušnost a korektnost popelkou a zdá se, že zájem občanů není na prvním místě. Spíše vedou zájmy 

osobní a mocenské. 

Prosadit do rozpočtu věci, které by se měly realizovat pro občany je téměř nemožné. Připomínky z 

opozice se neberou v úvahu. Jsou zcela ignorovány potřeby částí střediskové obce, a to Hostice, Lhota 

Štědrákova, Bartoňov a Radomilov. Pokud jsou výjimečně nějaké prostředky získány, není na OÚ 

zodpovědná osoba schopná projekty realizovat. 

Již nyní si kladu otázku, zda na další volební období kandidovat či nikoliv. Nemohu pochopit způsob 

vynakládání finančních prostředků, kdy má být dluh výhodou. Jen vždy pronesu, že pokud by tak 

hospodařili doma, setkáme se všichni pod mostem. 

Vše není zase úplně tak špatné, jsou i věci, které lze chválit, a to finanční podpora neziskových organizací, 

kde i ČSŽ není výjimkou. Aktivita naší ZO ČSŽ Ruda nad Moravou jsou obcí kladně hodnoceny a 

podporovány. 

Chtěla bych touto cestou vyzvat další členky ČSŽ, které mají zkušenosti z komunální nebo vyšší politiky, 

aby se s námi o ně podělily. Myslím si, že větší zastoupení žen v politice by mělo přinést nejen zlepšení 

politické kultury, ale i úspěšnější řešení záležitostí občanů. 

                                                              Jana Hoffmannová, ZO Ruda nad Moravou, zastupitelka 

 

 

 

Používáte Facebook? Připojte se ke svazovým stránkám a sdílejte s námi informace! 

www.facebook.com/CeskySvazZen  

 

Další naše kraje se postupně přidávají. Seznam najdete na webu ČSŽ: 

www.csz.cz   

http://www.facebook.com/CeskySvazZen
http://www.csz.cz/
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Co se také událo… 

v Tatiné… 
 

Zasíláme pár foteček z akce, která se konala ve 2. adventní neděli v obci Tatiná na okrese Plzeň - sever. 

Po 15 letech se uskutečnila v místní kapličce, která stojí na návsi mše svatá. 

Anna Loulová, předsedkyně 

 

 

 

 

v Losiné ... 

Naše členská základna má 22 členek a naše činnost je zaměřena pro dospělé i děti. 

První akcí, uskutečněnou v roce 2013 je tradičně Dětský maškarní bál, v tomto roce 2. února, na který se 

děti už dlouho dopředu velice těší. Tomu odpovídá i účast - kolem stovky dětí a ještě více rodičů, které 

děti doprovází. 

Další naší velkou akcí byl 8. března Babský bál, v pořadí již jedenáctý. Pro tuto akci už od podzimu 

předchozího roku připravujeme taneční vystoupení, kterým byl tentokrát kouzelný svět čarodějů, 

čarodějnic, vodníků a víl. Nácviku pod vedením p. Jany Žandové a Marie Hofraitrové se zúčastnilo 40 

tanečnic ve věku 25 - 70 let. Toto vystoupení bylo tak úspěšné, že jsme dostaly pozvání vystupovat na 

dalším plese Kia v dubnu. 

Dne 8. června jsme spolu s Obecním úřadem Losiná přivítali 17 nových občánků. 

Kromě těchto akcí, které samy organizujeme, podílíme se sponzorsky na dalších akcích pro děti, např. Dni 

dětí, lampionový průvod, vánoční zpívání, které pořádá Sokol Losiná, v jejichž řadách jsou i naše členky. 

Nemáme pravidelné schůzky se členkami, pracujeme ve skupinách, které se schází dle svých možností. 

Libuše Vůchová, předsedkyně 
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Podnikáme jinak - Praha, Národní technická knihovna, ve dnech 2. - 3. 4.2014 

Pár myšlenek úvodem:  „Nevím, jestli jsem sociální podnikatel - a inovátor?“ 

Olga, Ashoka: „Nejzajímavější inovace vycházejí z cílových skupin“  

Michal, Bezbartour: „Potřebujeme důvěru na straně podporovatele“… „Nejlepší by bylo, kdybychom 

neměli práci, kdyby to dělaly všechny cestovky“ 

Tichá kavárna - neslyšících: sídlištní kavárna, prostory půjčují i na různá setkání a na rodinné oslavy: 

„Málokdo má doma dostatek talířků, hrnečků a skleniček“ (nepřipomíná vám to něco?)  

K propagaci: „Nepotřebujete velký web, abyste byli vidět“ …  „Dobro se špatně propaguje“ 

Z přednášky doc. Kadeřávkové cituji: „Inovace je vlastní každému člověku“ … „Lidé se stydí, že je 

taková činnost baví”… „V sociálním podnikání je pozitivní deviace“… „Z pohodlí gauče u televize není 

inovace možná“… „Inovativní jsme v ČR stejně jako jinde; jestli jsme inovační, se teprve ukáže“ 

 

Ve dnech 2.a 3. dubna jsem se zúčastnila konference o sociálním podnikání v Praze jako delegátka 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JmK), v níž je Krajská 

organizace ČSŽ členem. Bylo přítomno asi 200 lidí z celé republiky z nejrůznějších firem a organizací. 

Konferenci pořádala P3-People, Planet, Profit, o.p.s. a motto konference se prolínalo i její samotnou 

organizací. (I konference se dá dělat „jinak“ – živě, vesele, zdravě, neškrobeně.) 

 

  
 

Záštitu převzala Taťána Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru. Cituji její slova 

z konferenčních novin: 

 

„Záštitu nad konferencí jsem převzala moc ráda a dokonce si považuji za čest, že se mohu tímto způsobem 

dostat blíže k těm, kdo jsou podle mne nadějí pro budoucnost. Právě sociální podnikání nabízí možnosti, 

které mohou nabídnout tolik potřebná pracovní místa, přinést radost z práce a pocit, že naše činnost má 

smysl. Věřím, že sociální podnikání se bude rozšiřovat a tato konference je jednou z příležitostí, jak 

k těmto důležitým informacím přispět.“ 

 

Můj dojem z dvoudenního intenzivního jednání je takový, že sociálně podnikat v ČR lze, na právní formě 

nezáleží. Byla řeč o tom, že každá z těchto právnických forem má své výhody a nevýhody.  Pro rozběh 

sociálního podnikání bylo možné žádat o podporu v rámci Evropského sociálního fondu, programu  OP 

LZZ. Je vysoce pravděpodobné, že bude tato oblast podporovaná i v nadcházejícím období. 

 

Více informací na www.ceske-socialni-podnikani.cz, kde jsou ke zhlédnutí také zajímavá videa. 

          Bronislava Milinková 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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Projekt Zvýšení odborných kapacit členek Českého svazu žen 

v regionech 

 
Začátkem tohoto roku získal podporu od Ministerstva práce a sociálních věcí náš projekt zaměřený na 

sérii vzdělávacích seminářů pro členky ČSŽ. Projekt je koncipovaný jako dvouletý, s tím, že máme 

v úmyslu požádat o podporu i na rok 2015. Semináře byly sestaveny jednak na základě dotazníků 

mapujících potřeby členské základny, a jednak na základě očekávaných potřeb vzhledem k novému 

občanskému zákoníku. 

 

Na jaře proběhla první série školení / seminářů: 

 

 

 

 

24. března - úvodní seminář Gender / rovné příležitosti 

(Praha).  Lektorkami byly kolegyně z organizace Fórum 

50%, která se dlouhodobě zabývá paritním zastoupením žen 

(nejen) v politice a podporou žen při vstupu do politiky. 

Lektorkami byly Mgr. Veronika Šprincová (viz také 

článek na str. 26) a Mgr. Markéta Mottlová. 

 

 

 

 

 

Výňatek z programu: 

• Co je gender, genderový slovník a jak s ním pracovat směrem k veřejnosti, médiím. 

• Nástroje prosazování genderové rovnosti  

• Jak argumentovat a využívat informace v naší práci, diskusích s veřejností apod. 

• Ženy v rozhodovacích pozicích a kvóty –  argumenty pro a proti 

 

 

Nutno podotknout, že se seminář velmi vydařil a že i přes počáteční rozpaky 

účastnic (škoda, že nás tam bylo poměrně málo, což bylo zapříčiněno i 

velmi krátkým termínem 

přípravy z důvodu 

pozdějšího oznámení o 

poskytnutí dotace) snad 

nad mládím školitelek, 

snad nad přednášeným 

tématem, které je v 

našich členských řadách 

již „probírán ze všech 

stran“ – byl přínosný, 

poučný i zábavný. 
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Ve dnech 19. a 20. května proběhl dvoudenní seminář v Havlíčkově Brodě v prostorách Informačního a 

poradenského centra zaměřený na práci s médii a úvod do práce se sociálními sítěmi a médii.    

 

První den zaměřený na práci s médii pro nás zajistili paní Štěpánka Duchková, televizní a rozhlasová 

moderátorka, lektorka vystupování a mediálních tréninků a pan Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace 

veřejně prospěšných organizací v ČR, lektor a konzultant. Mimochodem – ti pro nás zajistí i podzimní 

školení v Brně (viz dále). 

 

Z obsahu prvního dne: 

 

• Média relations (vztahy s novináři) jako součást public relations (vztahy s veřejností) 

• Základy práce s novináři 

• Zásady psaní tiskové zprávy 

• Zásady poskytování rozhovorů na mikrofon, před kamerou, diskuse v TV 

• Doporučení k pořádání tiskových konferencí 

• Základy krizové komunikace - nástrahy novinářů 

• Praktické zkušenosti v poskytování rozhovorů (na tiskové konferenci, živě v rozhlasovém studiu, 

po telefonu) 

 

 

 
Druhý den jsme se soustředily na fenomén současnosti – sociální média a sociální sítě. Obsah semináře 

zajistila Mgr. Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ, která se zároveň mimo jiné stará o svazový web a provoz 

svazových sociálních sítí. 
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Z obsahu druhého dne: 

 

• Co jsou sociální média / sítě 

• Sociální „sítě“ dříve a nyní 

• Jak proměnily internet a způsob jeho používání 

• Kdo je používá a za jakým účelem 

o Privátní 

o Firemní  

• Proč bych je měla používat – kdy ano, kdy ne a kdy 

se neobejdu 

o Pasivní užívání (přístup ke službám a 

informacím) 

o Aktivní užívání 

• Co k tomu potřebuji  

o počítač? notebook? chytrý telefon? tablet? 

 

 

 
  

 

Fotogalerii je možné si prohlédnout na Facebooku:  www.facebook.com/cszvysocina 

 

 

Na červen jsme připravily dva semináře věnované výhradně základům účetnictví pobočných spolků. 

První se konal 14. června v Havířově a další 21. června v Praze. Obsah těchto školení pro nás 

zajistila paní Ing. Dagmar Beránková, auditorka a lektorka Svazu účetních Ostrava, 

ODBORCONSULTU a 1.VOX a.s.  

 

 Auditorka pro nás bude zajišťovat i totožné semináře na podzim 2014 obohacené o případné novinky. 

 

 

Prezentaci ze semináře k sociálním 

médiím a sítím si můžete stáhnout ve 

Fóru ČSŽ www.csz.cz/diskuse v sekci: 

 

Technická pomoc   

Počítač & Internet  

Sociální sítě / sociální média 

 

Je zde také odkaz na stažení základního 

manuálu pro práci s Facebookem (pdf) 

http://www.facebook.com/cszvysocina
http://www.csz.cz/diskuse
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Základní osnova školení Základy účetnictví pobočných spolků: 
• Aktuální změny – členění hlavní a vedlejší činnosti v účetnictví v r. 2014 pro organizace účtující 

podle zák. č. 563/1991 Sb. a vyhl. č. 504/2002 Sb. 

• Nová vyhláška č. 471/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb. (nové pojmy, významy a 

dopady do účetnictví)    

• Vedení dokumentace – prvotní účetní doklady, náležitosti, oběh, účetní knihy 

• Účetní výkazy – rozvahu, výsledovku 

• Jak vést účet a jaká je účtová osnova – úč.osnova pro nevýdělečné organizace 

• Jak účtovat pokladnu, banku, ceniny 

• Jak účtovat odběratele, dodavatele a zálohy 

• Jak se postarat o zúčtování daní a dotací, aktuální změny pro r. 2014 

 

Jak již bylo řečeno, obdobnou sérii seminářů chystáme na podzim. Zejm. v případě školení k účetnictví 

pobočných spolků plánujeme na podzim navýšení počtu těchto seminářů, ale vzhledem 

k možnostem auditorky, která je z Ostravy, budou patrně v Praze/Olomouci. Místa konání a 

termíny včas oznámíme! Navíc se nám podařilo přidat 1 seminář k práci s médii do Plzně.  V dalším 

roce bychom semináře rády rozšířily o školení k projektovému řízení a fundraisingu. 

 

Semináře jsou určeny členkám ČSŽ, samozřejmě z důvodu omezené kapacity (pro 20 - 25 osob) bychom 

rády zejm. účetní semináře přednostně nabídly předsedkyním popř. jejich zástupkyním ORŽ/ZO, 

revizorkám a hospodářkám organizačních jednotek ČSŽ, a to zejména těm, které do budoucna plánují, že 

budou zapsané jako pobočný spolek.  

Na seminářích je zajištěno občerstvení, účastnicím je také poskytnut příspěvek na cestovní náklady 

(autobus, vlak). Ubytování je poskytnuto pouze v případě dvoudenních seminářů (Brno) a pouze v těch 

případech, kdy se tatáž osoba zúčastní obou dnů. Podmínky budou uvedeny v konkrétní pozvánce resp. 

přihlášce na daný seminář. 

 

Pro účast na seminářích se můžete registrovat předem na email: reditelka@csz.cz kapacita je omezena na 

20 - 25 osob (na seminář, kde je poskytováno ubytování bude třeba zaslat návratku). 

 

 

Projekt "Zvýšení odborných kapacit členek Českého svazu žen v regionech" je podpořen z 

dotačního programu MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. 

Harmonogram školicích aktivit na podzim 2014: 

 

8. září    Plzeň 10:00 – 17:00 Základy práce s médii, mediální prezentace 

13. září   Brno 10.00 – 17.00    Gender / rovné příležitosti mužů a žen 

   Sexismus (nejen) v reklamě a jak zvyšovat citlivost vůči projevům sexismu 

 

13. – 14. října  Brno 10.00 – 17.00 (dvoudenní s ubytováním) 

Základy práce s médii, mediální prezentace 

Základy online publikování, síla sociálních sítí 

 

8. listopadu  Č. Budějovice 10.00 – 17.00  Základy vedení účetnictví pobočných spolků 

15. listopadu  Brno 10.00 – 17.00  Základy vedení účetnictví pobočných spolků 

 

mailto:reditelka@csz.cz
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Na základě tohoto dotazníku budou postupně vystaveny nové, aktuální a jednotné evidenční listy 

jednotlivých organizačních jednotek (dále „OJ“). Pozor – prosíme o vyplnění i ty OJ, které jsou již 

překlopené na pobočný spolek a mají IČ.   Podrobné informace / vysvětlení dále na straně 19 !  
 

Název OJ – obec a kraj:  

Registrační číslo ČSŽ:  

Počet členek (jen ZO):  

Web / Facebook adresa:  

Předsedkyně: Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

Místopředsedkyně Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

Revizorka: 

 

(pokud více osob)  

Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

Revizorka: Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

Revizorka: Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

Hospodářka: Jméno a příjmení: 

Plná adresa bydliště: 

Kontakt (e-mail/tel.:) 

 

Jednotný dotazník pro organizační jednotky ČSŽ 
(základní organizace, okresní organizace, krajské organizace) 
 

| 



| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 



| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

 

| 

 

 

| 
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Tato část se týká převážně Okresních organizací (OO) a Základních organizací (ZO) 

U více možností zaškrtněte nebo zakroužkujte požadované: 

 

Naše OO / ZO má zájem o zápis do veřejného 

rejstříku jako pobočný spolek ČSŽ: 
ANO NE Zatím nevíme 

Pokud ANO, na zápis - Spěcháme Nespěcháme 

- Naše OO / ZO již má IČ, ale nechce být 

vedena v rejstříku jako pobočný spolek a 

má zájem o výmaz (týká se jen OJ s IČ) 

ANO NE Zatím nevíme 

- Naše ZO nechce být vedena jako 

pobočný spolek a máme zájem být 

vedeny pod nejbližším zapsaným 

spolkem, a to (zaškrtněte vhodné, viz 

také Pozn. *) 

Přímo pod 

Krajskou 

organizací 

Přímo pod 

Okresní 

organizací 

Pod jinou / 

sousední 

zapsanou ZO 

* Pozn.: V této fázi nevíme, které ZO a OO budou chtít být vedeny jako pobočný spolek – Vaše 

preference nám ale pomůže při následném členění ve vašem regionu. 

 

Dotaz jen pro Krajské organizace, Okresní organizace a Základní organizace, které již jsou nebo 

chtějí být vedeny jako pobočný spolek: 

Naše OJ bude mít zájem o zřízení živnostenského 

listu / koncese: 
ANO NE Zatím nevíme 

Pokud ANO, na jakou činnost konkrétně -  

  

  

Dotazník si můžete v elektronické podobě stáhnout na Foru ČSŽ na adrese: www.csz.cz/diskuse  v sekci:  

Praktické informace > Informace pro členky > AKTUALNI MATERIALY KE STAZENI 

Vyplněný dotazník pošlete prosím poštou nebo elektronicky na adresu: 

Český svaz žen  
Ostrovského 253 / 3 
150 00 Praha 5 
 
E-mail: predsedkyne@csz.cz a info@csz.cz  

Termín pro vyplnění a zaslání: do 31.8.2014 
Děkujeme! 

 

| 



| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 



| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

 

| 

| 

| 

| 

| 

 

| 

 

 

| 

| 

http://www.csz.cz/diskuse
mailto:predsedkyne@csz.cz
mailto:info@csz.cz
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Čestné prohlášení člena statutárního orgánu pobočného spolku  

a  

podpisový vzor člena statutárního orgánu pobočného spolku 

 

Já, níže podepsaná _______________, nar. __________, trvale bytem _________________, předsedkyně 

________________, sídlem___________________, pobočného spolku Českého svazu žen o.s., se sídlem 

Panská 890/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 1, IČ: 004 42 801, zapsaného ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 544 (dále jen „ČSŽ“) 

prohlašuji s odvoláním na ustanovení § 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, že  

- jsem plně svéprávná, starší 18 let, 

- ohledně mé osoby nebyl osvědčen úpadek,  

- jsem bezúhonná, 

- stanovy ČSŽ mi neurčují další omezení, která bych nesplňovala, 

- u mé osoby nejsou dány ani žádné jiné překážky výkonu funkce předsedkyně 

_________________ vyplývající zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

Tímto rovněž prohlašuji, že souhlasím se zápisem mé osoby jako předsedkyně ______________ do 

spolkového rejstříku a toto prohlášení stvrzuji svým podpisem. 

Jsem si plně vědoma, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí trestního stíhání (§ 

254 trestního zákoníku). 

Dále tímto prohlašuji, že se jako předsedkyně ________________ budu na všech dokumentech za 

______________ podepisovat následujícím způsobem: 

V _____________  dne ________________ 

______________ 

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS 

 

                                                           
1 Pozor: v souvislosti s registrací nových stanov dojde i k opravě sídla hlavního spolku na stávající adresu ústředí: 

Český svaz žen, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5. V této chvíli je ale v rejstříku uvedena ještě původní adresa ČSŽ. 
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PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA NEMOVITOSTI 

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA 

 

 

 

 

 

_____________________, 

 

sídlem ______________________________ 

 

jako vlastník budovy _____ umístěné na parcele č. ______, zapsané na listu vlastnictví č. ______, 

katastrální území ________, obec ___________, část obce ____________, vedené u Katastrálního úřadu 

_______________, Katastrální pracoviště ___________ (dále jen „nemovitost“) 

 

tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, 

 

 

aby _______________________________, umístila své sídlo v nemovitosti na adrese: 

 

___________________________________________________________________________. 

 

 

V _________ dne ___________ 

 

     

 

___________________________ 

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS 
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Informace k jednotnému dotazníku, zápisům pobočných spolků 

 
Jak jste si všimly, prostředek zpravodaje je vyjímatelný: je v něm jednak formulář dotazníku a jednak 

povinné vzory prohlášení pro zápisy pobočných spolků tak, abyste je mohly použít pro ruční vyplnění, 

okopírování apod. Samozřejmě je možné je získat i elektronicky na našem fóru, případně si o ně můžete 

napsat e-mailem na adresu info@csz.cz . 

 

Jednotný dotazník pro organizační jednotky 

(OJ) ČSŽ: 
 

Vzhledem k potřebě na jedné straně postupně do 

veřejného rejstříku zapsat naše organizační 

jednotky jako pobočné spolky (tedy ty, které si 

přejí či z praktických důvodů potřebují mít větší 

míru autonomie a vlastní IČ) a na straně druhé 

zachovat ostatní organizační jednotky (některé 

okresy a základní organizace) tak, jak jsou, tedy 

bez zápisu do veřejného rejstříku – spouštíme novou centrální evidenci všech našich organizačních 

jednotek.  

 

Důvodů je hned několik – hlavní spolek (tedy fakticky ústředí) je ten, kdo ze zákona musí realizovat 

zápisy pobočných spolků do veřejného rejstříku, včetně průběžných zápisů případných změn a 

potřebujeme mít lepší představu o zájmu o tyto zápisy a následně musíme centrálně spravovat jejich 

kompletní evidenci. Potřebujeme také mít lepší představu o dalších potřebách těchto organizačních 

jednotek například co do plánovaných živnostenských oprávnění. 

 

Zároveň víme, že část našich organizačních jednotek (zejména základních organizací) alespoň prozatím 

nechce být vedena jako pobočné spolky, ale přeje si fungovat tak, jako doposud. Vlastní IČ zatím 

nepotřebují a chtějí se jen sdružovat, o granty a dotace nežádají a fungují jen z vlastní činnosti a případně 

drobných příspěvků. To samozřejmě chceme v rámci ČSŽ i nadále umožňovat. I tyto nezapsané 

organizační jednotky ale mohou potřebovat potvrzení o příslušnosti k Českému svazu žen, tedy listinu, 

které jsme doposavad říkaly „registrační listy“ a na požádání je individuálně okresům a základním 

organizacím vystavovaly – u většiny z nich ale už údaje nejsou aktuální a nesplňují požadavky nové 

legislativy. 

Dotazník i formuláře si můžete v  elektronické 

podobě stáhnout na Foru ČSŽ na adrese: 

www.csz.cz/diskuse  v sekci: 

Praktické informace > Informace pro členky > 

AKTUALNI MATERIALY KE STAZENI 

 

Vložený dotazník tak má jednu velmi důležitou funkci – na jeho základě budeme VŠEM našim 

organizačním jednotkám postupně vystavovat nové, aktualizované a jednotné EVIDENČNÍ LISTY 

organizačních jednotek ČSŽ, které budou obsahovat všechny potřebné údaje odpovídající i požadavkům 

nového občanského zákoníku. Pro tyto interní evidenční listy zachováme i naše interní číslování, aby 

nebylo nutné měnit například členské průkazky. U těch organizačních jednotek, které jsou nebo budou 

zapsané jako pobočné spolky, budou evidenční listy obsahovat zároveň i IČ a naproti tomu nezapsané 

organizační jednotky budou mít na svých evidenčních listech uvedené IČ „nejbližšího“ pobočného spolku, 

jehož IČ budou moci po dohodě používat.  

Další informace uvedeme v mimořádném čísle zpravodaje v souvislosti s výkladem k novým stanovám. 

mailto:info@csz.cz
http://www.csz.cz/diskuse
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Je proto velmi důležité, abyste nám dotazníky vrátily vyplněné, pokud možno do konce léta, tedy do 

31.srpna. Vycházíme z adresáře, který máme v současnosti k dispozici, ale i tak budeme kontrolovat 

údaje s kraji tak, abychom náhodou některou základní organizaci neopominuly. Nové evidenční listy 

budeme posílat do rukou předsedkyně příslušné organizační jednotky a vzniklou centrální evidenci 

budeme nadále průběžně aktualizovat a sdílet s příslušným krajem. Celý proces bude poměrně náročný, 

ale věříme, že s vaší spoluprací ho zvládneme brzy.  

 

Zápisy pobočných spolků: 
 

V současnosti je na rejstříkovém soudu několik podaných žádostí o zápisy, ale výsledek zatím neznáme. 

V průběhu vyjednávání s rejstříkovým soudem v Praze jsme totiž všichni (tedy včetně soudu) narazili na 

jednu okolnost, kterou zákonodárce nepředpokládal – totiž že existuje celorepubliková organizace se 

stovkami organizačních jednotek s letitou historií, které ale nemají vlastní IČ. Pro soud tudíž neexistují a 

pohlíží se na ně jako na nové organizační jednotky, a to i kdyby existovaly 40 let. I to byl jeden z důvodů, 

který urychlil naše rozhodnutí už nyní provést revizi stanov, i když teoreticky stále máme čas díky 

tříletému přechodnému období. Prakticky ale potřebujeme zápisy co nejvíce zjednodušit už proto, že 

absolutní většina budou prvozápisy těch, kdo dosud vlastní IČ neměly. 

 

Rekapitulace: S Českým svazem žen jako hlavním spolkem se automaticky jako pobočné spolky 

překlopilo k 1.1.2014 pouze 14 krajských organizací, 3 okresní organizace a 4 základní organizace. 

Všechny ostatní se budou zapisovat nově. U ČSŽ jako hlavního spolku a u již překlopených pobočných 

spolků budeme doplňovat či aktualizovat všechny povinné a zatím chybějící nebo zastaralé údaje až po 

registraci nových stanov (jde např. o sídla spolku, předmět činnosti, jmenovitě statutární orgán, revizní 

orgán apod.), aby tyto údaje byly se stanovami v souladu. Budeme také uvádět předmět vedlejší 

hospodářské činnosti a případná oprávnění k podnikatelské činnosti (živnosti/koncese – proto je 

v dotazníku otázka na záměr zřídit si živnostenské oprávnění či koncesi). 

 

Pro nové zápisy pobočných spolků (tedy nové zápisy okresních organizací a základních organizací) 

je nutné doložit zejména (viz str. 17 a 18): 

 

 Čestné prohlášení člena statutárního orgánu pobočného spolku a podpisový vzor člena 

statutárního orgánu pobočného spolku (podpis musí být úředně ověřen) 

 Prohlášení vlastníka nemovitosti a souhlas s umístěním sídla (podpis vlastníka musí být úředně 

ověřen; v případě nájemní smlouvy je třeba doložit úředně ověřenou kopii) 

 Zápis o zvolení předsedkyně pobočného spolku 

 Rodné číslo a rodné příjmení předsedkyně pobočného spolku (aby si soud mohl sám prolustrovat 

bezúhonnost v Rejstříku trestů).  

 

Pozor – úředně ověřené podpisy nesmí být starší 3 měsíců! Dále bude nutné patrně dokládat i čestné 

prohlášení členky kontrolního orgánu, ale soud je pro pobočný spolek v této fázi po nás nevyžaduje. 

 

Poznámka k sídlu pobočného spolku – což ve většině případů bude patrně bydliště předsedkyně. 

Dle § 14 zák. o veřejných rejstřících postačí k doložení právního důvodu užívání prostor písemné 

prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby 

oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby 

souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.  Zapsaná 

osoba musí mít právní důvod užívání prostor po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve 

veřejném rejstříku jako její sídlo. Bude otázkou výkladu rejstříkových soudů, zda bude požadován i u 

bytu v nájmu výlučně souhlas vlastníka, anebo zda rejstříkové soudy akceptují pouze nájemní 

smlouvu. V současnosti se zdá, že v případě nájmu bude rejstříkovému soudu skutečně postačovat 

ověřená kopie nájemní smlouvy. 
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Několik drobných poznámek: 

 

V současnosti je každý zápis do rejstříku zpoplatněn částkou 1.000 Kč za 

zápis. Podle aktuálních diskusí se ale zdá, že neziskové organizace budou 

od tohoto poplatku od roku 2015 osvobozeny! 

 

 

Účetnictví pobočných spolků – podle posledních informací bude pro 

pobočný spolek možné i nadále vést jednoduché účetnictví!! Jak již 

bylo řečeno, hospodaření pobočných spolků a účetnictví se budeme 

věnovat v mimořádném čísle zpravodaje. 

 

 

Veřejný rejstřík naleznete na této adrese: http://portal.justice.cz/  

 

Pokud budete potřebovat zjistit stav zápisu, nebo vygenerovat výpis pro 

hlavní spolek či pobočný spolek, stačí do vyhledávacího okénka   

Zadat IČ a stisknout „hledej“ – objeví se základní výpis, pak jen stačí 

přejít na “úplný výpis“ a dole v pravém rohu stránky pak možnost 

„Stáhnout PDF verzi výpisu“. Ověřený výpis je možné získat kdekoliv, 

kde je přepážka Czech Point. 

 

 

 

 

 

www.csz.cz/diskuse 

Pro aktuální informace, dokumenty, aktuální verze formulářů – zaregistrujte se a sledujte naše Diskusní 

fórum (návod najdete v minulém zpravodaji Žena třetího tisíciletí). Nejdůležitější sekcí pro informace 

související se zápisy a novým občanským zákoníkem je: 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE (Informace pro členky): 

 

 
 

Fórum je stále v plenkách a uvítáme tedy i podněty k lepší přehlednosti i k obsahu! 

 

http://portal.justice.cz/
http://www.csz.cz/diskuse
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Legislativní okénko 
 

V průběhu jara jsme z několika krajů dostaly opakované dotazy především ohledně poplatků OSA a 

přeprodeje alkoholu na akcích, případně prodeje občerstvení. 

 

Hudební produkce a poplatky OSA 
 

Pro posouzení nutnosti hradit poplatky OSA (Ochrannému svazu autorskému) je klíčové rozlišení, zda jde 

v případě akcí, na nichž se pouští hudba, o neveřejné akce pro uzavřenou společnost. Jde-li o neveřejné 

akce (např. akce pro členky), jsou takové akce s hudbou od poplatků osvobozeny. 

Jde-li o akci veřejně přístupnou, situace je jiná a je třeba hradit příslušným subjektům autorskou odměnu 

a o akci je informovat. 

Ten, kdo poskytuje prostory, v nichž bude hudba pouštěna ze záznamu (např. z CD), je povinen nahlásit 

ohledně své osoby údaje OSA a Intergramu (OSA zastupuje skladatele a textaře, Intergram zpěváky) a 

pouštění hudby podléhá autorské odměně hrazené oběma těmto subjektům. 

V případě živé veřejné hudby je pořadatel takové akce povinen oznámit OSA (nikoliv již Intergramu) 

program hudební produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to 

nejpozději 10 dnů před konáním produkce a pouštění hudby podléhá autorské odměně hrazené OSA. 

Přitom ten, kdo živou veřejnou hudbu provozuje, je povinen poskytnout pořadateli součinnost a předložit 

mu program s uvedením jmen autorů a názvů děl, a to nejpozději 20 dnů před konáním produkce. 

V případě, že se tedy platí za skupinu, zpěváka a jde o veřejně přístupnou akci, pak by skupina nebo 

zpěvák měli organizátorovi dodat minimálně 20 dnů před akcí seznam skladeb a organizátor by minimálně 

10 dnů před akcí měl kontaktovat OSu,  která mu vyměří výši autorské odměny. 

Pokud jde o lidovky zpívané členkami, na lidové písně pamatuje v autorském zákoně výjimka, podle níž 

se ochrana podle práva autorského nevztahuje na výtvory tradiční lidové kultury (mezi ně jsou řazeny i 

lidové písně) ovšem pouze, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o 

dílo pseudonymní. Na základě této výjimky není nutné za zpěv lidových písni hradit autorskou odměnu. 

Hradit autorskou odměnu je ovšem třeba v případě, že je lidová skladba upravena (tzv. 

zaranžována) novým autorem (a tato úprava je natolik přínosná, že vznikne nové dílo). 

Více na stránkách OSA a Intergramu, včetně aktuálního sazebníku: www.osa.cz, www.intergram.cz . 

  

 
 

 

 

www.rovnesance.cz 

Hledáme do svých řad autorky – svazové bloggerky!  A téma? Rovné 

příležitosti v nejširším významu slova, postavení žen, sociální / lidská práva … 

Pište na predsedkyne@csz.cz  

 

http://www.osa.cz/
http://www.intergram.cz/
http://www.rovnesance.cz/
mailto:predsedkyne@csz.cz
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Přeprodej alkoholu na akcích (koncese), další možné živnosti 
 
Povinnost požádat o koncesi zavedla s účinností od 17. 10. 2013 novela živnostenského zákona. 

Požadavek koncese se ale výslovně vztahuje pouze k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin (lihoviny jsou vymezeny 15 % objemových etanolu), nikoliv tedy veškerého alkoholu! 

 

O koncesi je možnost požádat kdykoliv příslušný živnostenský úřad prostřednictvím jednotného 

registračního formuláře, viz například odkaz http://www.jakpodnikat.cz/jednotny-registracni-

formular.php. Prodej lihovin bez koncese je sankciován až pokutou 1 mil. Kč, případně trestní 

odpovědností (trestný čin neoprávněného podnikání). 

  

Důležité je, že pro koncesi se nevyžaduje prokázání žádné zvláštní odborné způsobilosti. V žádosti o 

koncesi je třeba uvést základní identifikační údaje k osobě (fyzické nebo právnické - u právnické doložit 

údaje k organizaci – je tedy jasné, že v rámci ČSŽ toto může učinit jen organizační jednotka již zapsaná v 

rejstříku jako pobočný spolek), doložit je dále třeba doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, 

do nichž se umísťuje místo podnikání, liší-li se od bydliště; k doložení právního důvodu pro užívání 

prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou 

prostory umístěny, že s umístěním souhlasí (obdobně u sídla spolku – viz formulář na str. 18). Správní 

poplatek činí 1.000,- Kč, nemá-li subjekt dosud živnostenské oprávnění. 

 

Při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních 

zábav a diskoték, vzniká také oznamovací povinnost celnímu úřadu - příslušné zákonné ustanovení (§ 

133 odst. 5 zák. o 353/2003 Sb., o spotřebních daních) stanovuje, že při těchto akcích je osoba, která 

smí lihoviny prodávat (tedy má koncesi), povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o 

této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož územní působnosti bude prodej 

uskutečňovat – tj. celní správu. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny 

prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Porušení 

této oznamovací povinnosti je sankcionováno stejnou sankcí jako u prodeje lihovin – až 1 mil. Kč (opět 

jde pouze o maximum). 

 

 

Z uvedeného je zřejmé, že než si například základní organizace zapsaná jako pobočný spolek požádá o 

koncesi (nebo jiné živnostenské oprávnění – viz dále), bude vhodnější zajišťovat prodej alkoholu na 

akcích ČSŽ prostřednictvím osob, které již mají příslušné oprávnění / koncesi, případně ve spolupráci 

s dalším subjektem (v některých ZO toto řeší ve spolupráci např. s hasiči). 

 

 

Pakliže pořádané akce podléhají požadavkům kladeným na živnost, doporučují právníci vedle 

koncese ohlásit živnostenskému úřadu i živnost volnou, tedy některý z oborů činnosti náležejících do 

živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 

(maloobchod, provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí).  

V případě, že se na akcích připravuje a prodává jídlo a nápoje k bezprostřední spotřebě v 

provozovně, v níž jsou prodávány, je třeba ohlásit živnostenskému úřadu také řemeslnou živnost 

hostinskou (ta již ovšem vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost - např. vyučení v oboru). Zapotřebí je i 

zdravotní průkaz. 

 

Pozor, omezení se týká i prodeje pekařských / cukrářských výrobků z vlastnoručně vyrobeného těsta! Pro 

prodej těchto výrobků je nutno mít živnostenské oprávnění pro živnost řemeslnou, a tedy odbornou 

způsobilost. 

http://www.jakpodnikat.cz/jednotny-registracni-formular.php
http://www.jakpodnikat.cz/jednotny-registracni-formular.php
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Ilustrativní příklad z diskuse na internetu dokládá, že velmi záleží a bude záležet na výkladu 

příslušného živnostenského úřadu, a je proto maximálně vhodné konzultovat podmínky individuálně 

v místě / regionu sídla organizátora akcí, tedy krajských / okresních / základních organizací: 

 

Zdroj: http://diskuze.pozary.cz/co-vas-pali/sdh-a-koncese-na-prodej-alkoholu-t51302-60.html  

(Pozn.: Velmi dobrým a praktickým informačním zdrojem jsou diskuse na stránkách dobrovolných 

hasičů.) 

 

Duben 2014 
Dobrý den, 
Prosím Vás o informaci ve věci koncese na prodej alkoholu, otázka zní, zda toto musíme mít i 
v případě prodeje alkoholu maximálně 3x ročně (ples: pivo + lihoviny, dětský den, den 
otevřených dveří - pivo). 
 

Odpověď: 

Dobrý den, 

V případě, že alkohol prodáváte za účelem zisku, je třeba mít koncesi „Prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin“ bez ohledu na četnost akcí. Současně musíte požádat o živnost 

„Hostinská činnost“, protože bez této živnosti není možné žádný alkohol otevřít a rozlévat.  

 

Potřebné doklady: 

- doklad o přidělení identifikačního čísla 

- stanovy spolku 

- registrační list spolku včetně aktuální přílohy se složením výboru spolku (předseda, 

místopředseda, …)  

- doklady k sídlu spolku (nájemní smlouva, …) 

- zápis ze schůze, kde se spolek dohodnul na vedlejší hospodářské činnosti spočívající v 

podnikání (podnikání v režimu živnostenského zákona) 

- doklady odborné způsobilosti – výuční list v oboru, rekvalifikace + 1 rok praxe v 

oboru, 6 let praxe v oboru – Hostinská činnost  

 

S pozdravem, 

 

vedoucí odboru živnostenský úřad 

Masarykova 100, 667 01, Židlochovice 

http://diskuze.pozary.cz/co-vas-pali/sdh-a-koncese-na-prodej-alkoholu-t51302-60.html
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V krátkosti 

 Fond pomoci ČSŽ postiženým členkám 

Na kontu pomoci členkám postiženým záplavami a jinými živelnými událostmi je k červnu tohoto roku 

121 367,66 Kč. 

 

 Fond na podporu členek ČSŽ kandidujících v komunálních volbách 2014 

Vzhledem k podzimním volbám informujeme, že stav konta pro podporu žen ve volbách činí 287 500 Kč. 

Připomínáme, že v roce 2006 byl stanoven limit příspěvků pro skupiny žen kandidujících v komunálních 

volbách ve výši max. 30 000 Kč a pro jednotlivé kandidátky na předních místech kandidátních listin byla 

částka stanovena na 5 000 Kč. Poskytnuté částky je následně nutno doložit kopiemi dokladů, na co byly 

peníze v kampani použity. Žádosti prosím zasílejte poštou na adresu ústředí. 

 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RV RPŽM) 

S novou vládou se nově ustanovují všechny rady vlády, včetně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů. Již přišlo potvrzení jmenování do této Rady, takže i nadále ČSŽ zůstává řádným členem. První 

zasedání ale bude patrně až po dovolených – Rada se totiž z Ministerstva práce a sociálních věcí stěhuje 

zpět na Úřad vlády. 

 Česká ženská lobby - ČŽL (www.czlobby.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. 

 

Po uplynutí volebního období (2x dva roky) Jany Smiggels Kavkové, ředitelky Fóra 50%, byla v 

dubnu 2014 na Valné hromadě ČŽL zvolena novou předsedkyní Jana Chržová, a tím se Český 

svaz žen stává na další volební období předsednickou organizací ČŽL.  

 

V současné době sdružuje ČŽL 28 organizací a v rámci Evropské ženské lobby má velmi silné 

postavení. Silné postavení má ČŽL ale také v rámci Rady vlády pro rovné příležitosti, ucházíme se 

nyní i o členství v Radě vlády pro lidská práva, získaly jsme nově členství v Komisi pro důchodovou 

reformu (!) a v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a jedna čerstvá novinka závěrem – ČŽL získala 

velký dvouletý grant z Norských fondů, díky němuž bude moci výrazně posílit řadu svých prioritních 

oblastí a zejména – uspořádat plnohodnotné pokračování KONGRESU ŽEN - 20. 6. 2015. Je jasné, 

že se na něm ČSŽ bude opět a doufejme i výrazněji podílet.  

 

 

Bude naší snahou zároveň podpořit účast na Kongresu žen ze 

strany našich členek z regionů a zakomponujeme související 

záměry, potřeby a náklady do navazujícího projektu pro 

MPSV. 

www.kongreszen.cz 

http://www.czlobby.cz/
http://www.kongreszen.cz/
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Může vás také zajímat – Genderová analýza výsledků voleb do EP 

 
Není to tak dlouho, kdy proběhly volby do Evropského parlamentu. U nás byla účast opět žalostně malá – 

to už víme. Že se do Evropského parlamentu dostaly ve vyšší míře i protievropské strany, to také víme. 

Pro změnu tedy přinášíme pohled na volební výsledky z pohledu výsledků ženských kandidátek. Analýzu 

zpracovaly kolegyně z partnerské organizace, Fórum 50%. 

 

 

 

 

 

 

GENDEROVÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 2014 

 

Mgr. Veronika Šprincová 

 
Ačkoli předvolební průzkumy naznačovaly, že se podíl žen mezi českými poslanci a poslankyněmi 

v Evropském parlamentu výrazně nezmění, nakonec dosáhl historicky nejvyšší hodnoty – 23,8 %. A to i 

přesto, že strany letos nominovaly méně žen než v předchozích volbách v roce 2009. Zároveň šlo o volby 

s dosud vůbec nejnižší volební účastí – společně se Slovenskem, kde přišlo volbám 13 % voličů a 

voliček, jsme s 18 % dopadli nejhůře v celé EU. 

Ještě před volbami docházelo ke změnám na již registrovaných kandidátních listinách. Z hlediska 

zastoupení žen a mužů bylo nejvýznamnější odstoupení dvou lídryň – Kláry Samkové původně 

kandidující za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Kristiny Soukupové nominované stranou VIZE 

2014. Do voleb tak šlo z prvního místa pouze 6 žen (16 %). 

 

 

„Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech 

úrovních rozhodování. Paritní zastoupení na všech úrovních rozhodování považujeme za základ 

pluralitní demokratické společnosti. Všemi svými aktivitami usilujeme o vytvoření společnosti s 

vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě. Hlavním principem naší 

činnosti je nadstranickost, naším posláním je měnit politiku a její společenské vnímání, měnit 

společenské vnímání rolí žen a mužů ve veřejném životě, podporovat ženy ve vstupu do politiky a 

podporovat stávající političky ve výkonu jejich funkcí.“ 

http://www.padesatprocent.cz/cz/nase-aktivity
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Graf č. 1: Vývoj zastoupení žen v Evropském parlamentu za ČR 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

Českou republiku bude v následujícím volebním období v Evropském parlamentu zastupovat 5 poslankyň 

– Dita Charanzová (ANO), Martina Dlabajová (ANO), Olga Sehnalová (ČSSD), Michaela Šojdrová 

(KDU-ČSL), Kateřina Konečná (KSČM). Českou republiku tedy bude v následujícím volebním období 

v Evropském parlamentu zastupovat celkem 7 politických subjektů: hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, 

KSČM, ODS, Strana svobodných občanů a TOP 09. 

Graf č. 2: Zisk mandátů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 dle jednotlivých politických 

stran 

  Zdroj dat: ČSÚ 
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Právě rozdělení mandátů jednotlivým politickým stranám bylo pro konečný výsledek z hlediska 

zastoupení žen rozhodující. Z následujícího grafu (Graf č. 3) je ale zřejmé, že nebyl určující celkový 

podíl žen na kandidátních listinách, ale především jejich pořadí (viz Tabulka č. 1). V případě tří 

politických subjektů – ANO, KDU-ČSL a KSČM – je podíl zvolených poslankyň vyšší než podíl žen mezi 

kandidujícími. U zbývajících tří subjektů je tomu přesně naopak; navíc za ODS, Svobodné a TOP 09 

nebyla zvolena ani jedna žena. 

 

Graf č. 3: Poměr žen a mužů mezi zvolenými do EP za ČR v roce 2014 dle jednotlivých politických 

stran 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

Jak již bylo řečeno, pro zisk mandátu bylo klíčové pořadí na kandidátní listině. V následující tabulce je 

tedy zohledněn nejen celkový podíl žen na kandidátních listinách stran, které ve volbách získaly alespoň 

jeden mandát, ale i jejich pořadí. 
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Tabulka č. 1: Výsledky voleb a zastoupení žen v Evropském parlamentu za ČR v roce 2014 

Strana Podíl 

nominovaných 

žen celkem 

Podíl žen 

do 5. 

místa 

Podíl žen 

do 10. 

místa 

Zisk 

hlasů ve 

volbách  

Zisk 

mandátů 

celkem 

Mandáty 

obsazené 

ženami 

Zastoupení 

žen 

 

ANO 32 % 40 % 40 % 16 % 4 2 50 % 

ČSSD 32 % 20 % 20 % 14 % 4 1 25 % 

KDU-

ČSL 
21 % 40 % 20 % 10 % 3 1 33 % 

KSČM 32 % 20 % 40 % 11 % 3 1 33 % 

ODS 21 % 20 % 20 % 7 % 2 0 0 % 

SSO 26 % 0 % 0 % 5 % 1 0 0 % 

TOP 09 14 % 0 % 10 % 16 % 4 0 0 % 

Celkem 27 %* 25 %* 28 %* - 21 5 24 % 

* Za všechny kandidující subjekty. 

Zdroj dat: ČSÚ 

Když se podíváme na udělování preferenčních hlasů, jedinou ženou, která by získala mandát na základě 

přímé podpory voličů a voliček, je Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) se ziskem 22 220 preferenčních hlasů 

(necelých 15 %), která těsně „předběhla“ lídra kandidátky Pavla Svobodu. Avšak vzhledem k tomu, že 

kandidovala z 2. místa a strana získala celkem 3 mandáty, poměr žen a mužů se tím nijak nezměnil. 

Celkově byly ženy v získávání preferenčních hlasů méně úspěšné než muži – získaly přes 21 % všech 

preferenčních hlasů, což je méně, než činil jejich podíl mezi kandidujícími. 

Vůbec nejúspěšnějším kandidátem byl Jiří Pospíšil (TOP 09) se ziskem 77 724 preferenčních hlasů (32 

%). Velmi tak spolu s dalšími kandidáty TOP 09 pomohl straně k zisku 4 mandátů – téměř 75 % všech 

hlasů pro stranu byly hlasy preferenční. Poměrem zvolených žen a mužů preferenční hlasování nijak 

nezamíchalo, přesto bylo pro přidělování mandátů důležité – celkem dva kandidáti byli zvoleni z původně 

nevolitelných pozic, a to Miloslav Ransdorf (KSČM) ze 4. místa a Jaromír Štětina (TOP 09) z 5. místa. 

Více než polovina všech platných hlasů (53 %) byly hlasy preferenční. Nejvíce “kroužkovali“ voličky a 

voliči Liberálně ekologické strany – ze všech hlasů pro stranu bylo 80 % hlasů preferenčních. Zasloužily 

se o to zejména dvě ženské kandidátky – lídryně Milena Vicenová a „trojka“ Olga Sommerová. LES je 

zároveň stranou, kde ženy získaly vůbec největší podíl preferenčních hlasů – necelých 73 %.  



 

 

 

Naopak nejméně preferenčních hlasů získala strana ANTIBURSÍK - 

STOP EKOTERORU ! (19 %), která však nominovala pouze dva 

kandidáty, takže preferenční hlasování v tomto případě nebylo příliš 

relevantní. Nejmenší podíl preferenčních hlasů pro ženy (0,4 %) 

získal Aktiv nezávislých občanů, za který však nakonec kandidovala 

pouze jediná žena. 

Tabulka č. 2: Úspěšnost stran a jejich kandidátů a kandidátek při 

získávání preferenčních hlasů 

 

Strana Podíl 

preferenčních 

hlasů celkem 

Podíl preferenčních 

hlasů pro ženy 

Podíl preferenčních 

hlasů pro muže SNK ED 60% 15% 85% 

Koal. SP a NO! 42% 38% 62% 

KAN 73% 39% 61% 

ND 43% 1% 99% 

KDU-ČSL 53% 34% 66% 

Rozumní 34% 39% 61% 

Koal.TOP09,STAN 75% 2% 98% 

LES 80% 73% 27% 

LEV 21 60% 4% 96% 

KSČM 56% 50% 50% 

evropani 42% 29% 71% 

RSČMS 51% 27% 73% 

HNPD 62% 55% 45% 

ČSSD 57% 17% 83% 

ANO 2011 41% 26% 74% 

"SRP" 43% 38% 62% 

M 49% 10% 90% 

ČSR 61% 61% 39% 

ODS 60% 15% 85% 

VIZE 50% 7% 93% 

Úsvit 38% 40% 60% 

SZ 57% 34% 66% 

Svobodní 34% 6% 94% 

RDS* 44% - - 

KSČ 32% 20% 80% 

PB 39% 20% 80% 

ABS* 19% - - 

Koal.DSSS a SPE 44% 10% 90% 

HSS 46% 49% 51% 

Republika 73% 56% 44% 

Piráti 35% 10% 90% 

ČS 68% 47% 53% 

KČ 46% 17% 83% 

ANEO 59% 0,4% 99,6% 

ČSNS 36% 12% 88% 

O.K.strana 22% 39% 61% 

VV 70% 28% 72% 

OBČ_2011 33% 76% 24% 

Celkem 53% 21% 79% 

* Strana nominovala pouze dva kandidáty.                          Zdroj dat: ČSÚ 

 

 

 

© Fórum 50 %, o.p.s 

www.padesatprocent.cz 

 

 

 

Finančně podpořeno z programu Evropské unie  

„Základní práva a občanství” 

 

http://www.padesatprocent.cz/
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Došlo po uzávěrce 

Zhodnocení (nejen) velikonoční výstavky – Nová Bělá (MSK) 

Když se podíváme zpětně na naši výstavku, tak můžeme jen konstatovat: opět se nám povedla. Škoda jen, 

že tu svou práci neumíme propagovat i ve veřejnoprávních médiích, jako je televize nebo regionální tisk. 

Jsme prostě skromné a neumíme se prodat. Nemáte někdo někde nějaké dobré známé, kteří by to uměli 

zařídit? Já vím, děláme to hlavně pro naše občany, ale když někdy v televizi vidíme, čím se mnohdy lidé 

chlubí, tak si myslím, že bychom je převálcovaly. 

 

Ale teď vážně. Naše ženy opět ukázaly, že umíme. Ten nápad se zvířátky a ptáky se nám kompozičně 

velmi povedl. Sehrána parta kuchařek, robiček, pekařek dovedla z perníku vykouzlit krásná zvířátky a 

ptáky. Také děkujeme našim malým dětem z mateřské školy, které svým roztomilým tanečním 

vystoupením výstavku dvakrát zpestřily. ZUŠ nás opět potěšila hudebním vystoupením, které bylo na 

vysoké úrovni. A v neposlední řadě nás opět pobavily i naše „Novobělské babičky“. Když se na to 

podívám zpětně, byla to dřina, ale stála za to. Potěšila slova naši nejstarší členky, 92 leté Milušky 

Charvátové, která řekla: „Jak jsem stará, tak jsem ještě tak krásnou, barevnou a nápaditou výstavku 

neviděla“. Ba nejen ona, ale i ohlasy v nové kronice nás velice potěšily. Dokonce jsme tam objevily i dvě 

rýmovačky. Za městskou policii, která se stará o Novou Bělou, tam složili toto: 

 

A druhá rýmovačka byla od vedoucí krajského 

střediska Moravskoslezského kraje ČSŽ: 

 

Novobělské ženušky, pilné jsou jak včeličky. 

Na výstavě velikonoc, ukázaly toho moc. 

Perníky, kuřátky, slepičky, ovečky, 

moc děkujeme za vaše šikovné ručičky. 

 

Takové řádky nás vždy potěší a dodají nám nový elán 

pro příští práci. A že nás ji čeká dost! V říjnu oslavíme 

60 let založení ženského hnutí v Nové Běle. 

 

Obracíme se na Vás s prosbou, zda nemáte nějakou 

fotografii o práci žen, jak třeba vypomáhaly při 

nočních výžlatech, při úklidu pomníku, při výstavách 

u Balcara, nebo jen tak při akcích s dětmi apod. Kdo 

by mohl napsat pár řádků, co asi ještě pamatujeme, jak 

to ty naše ženy dělaly. 

 

To vše zúročíme na vánoční výstavce v listopadu, kde chceme na panelu prezentovat tech 60 let práce 

žen v obci. Předem Vám děkuji za vaše příspěvky a fotky. Můžete je dát do konce září paní Zdence 

Krčmářské, nebo paní Lidce Bokajové, které znáte z Mitrivic. A že umíme v našem věku užívat života, 

dokazuje fakt, že jsme na jaře byly na kondičním pobytu ve Vysokých Tatrách a na podzim pojedeme do 

termálních lázní Hevis v Maďarsku. V listopadu si ještě pro velký úspěch zopakujeme před výstavkou 

opět Vysoké Tatry. Proto jsme tak fit a plné elánu. Také chceme pro naše ženy udělat i celodenní zájezd 

do bazénu v Rožnově. A že nás čeká vánoční výstavka? Tak o té zas příště, nechte se překvapit, co vám 

naše ženy nabídnou. Budete se divit, ale nápad máme opět dobrý. A pokud se chcete ještě jednou 

pokochat Velikonocemi, tak na internetu ve videogalerii obce je celá výstavka krásně natočená. 

 Za kolektiv ČSŽ se na vás opět těší  

 Předsedkyně ZO ČSŽ Dana Námelná 

Naše ženy jako vždy 

plní prostě lidem sny. 

Všude kolem samá krása, 

v koutku oka vlhne řasa. 

Díky za pozitivní přístup, 

ve dveřích je stále zástup 

těch, co chtějí všechno vidět, 

není přec se za co stydět. 

Přejeme Vám hodně síly, 

do dalších akcí mnoho víry, 

aby vůkol bylo krásně – milo 

a štěstí se všude rozhostilo. 

 

Městská policie 
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Havířov , 14.2.2014 Kampaň proti násilí na ženách (One Billion Rising) 
 

 Praha, 19.6.2014 Den rovných příležitostí s ministrem Dienstbierem 

Dne 25.6. přišlo oznámení o 

schválení projektu "Rovné 

příležitosti žen a mužů: 

osvětové aktivity zacílené 

do regionů ČR" a jeho 

podpoře z Norských fondů 

na 21 měsíců. Znamená to 

mimo jiné i pokračování 

série školících seminářů pro 

naše členky v dalším roce a 

spoustu dalších, doufejme 

zajímavých, aktivit. Budeme 

podrobněji informovat v 

mimořádném čísle Ženy 

třetího tisíciletí na podzim! 

mailto:zpravodaj@csz.cz

