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Úvodem
Vážené a milé čtenářky,
s ohledem na velké množství aktivit v uplynulém půlroce, a také vzhledem k několika okolnostem ryze
technické povahy, které šly mimo naši kontrolu, se vám dostává první číslo letošního roku do rukou
s výraznějším zpožděním. Články tak pokrývají delší časový úsek, ale doufáme, že i ty starší budou pro
vás zajímavé a podnětné. A samozřejmě v novém čísle najdete i novinky, včetně informace o kampani za
přijetí tzv. Istanbulské úmluvy zaměřené na boj proti násilí na ženách a domácímu násilí, kterou
spolupořádáme s dalšími organizacemi a jejíž součástí je stále aktuální petice (podrobnosti najdete přesně
v polovině časopisu).
S ohledem na pokročilý čas zároveň připravujeme i druhé číslo, které bude přinášet i informace technické
povahy související s transformací naší organizace podle nového občanského zákoníku. Doufáme, že další
číslo budete mít ve svých schránkách do Vánoc!
Zároveň připomínáme, že si Zpravodaj můžete objednat v elektronické podobě a že aktuální informace
najdete na našem webu, Facebooku, foru a také na letos obnoveném web na adrese www.rovnesance.cz!
Za redakci, Jana Chržová
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Zajímavosti (nejen) z našich krajů
Český svaz žen ZO Kosmonosy se zapojuje do charitativních akcí, získal certifikát UNICEF
(okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj)
Členky Českého svazu žen Kosmonosy se zapojily do projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“, který
připravil Český výbor UNICEF (dětský fond při OSN) na pomoc dětem z rozvojových zemí. Cílem
UNICEF je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu,
černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Každým rokem se díky očkováním podaří zachránit
život až 3 milionům dětí z rozvojových zemí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci,
kterým lze očkováním předcházet. Adopce jedné panenky představuje očkování jednoho dítěte v hodnotě
600,-Kč. Členky ČSŽ vyráběly podle předepsaného střihu panenky, celkem jich vyrobily 23 kusů a
povedly se. Panenky byly vysoké 30 cm, látkové. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v
rámci očkovací kampaně UNICEF proočkováno Naším úkolem bylo po výrobě těchto panenek najít dárce,
kteří tuto akci podpoří a získají tak vyrobenou panenku. Podařilo se nám najít dárce pro všechny panenky.
Na besedě koncem dubna s výkonnou ředitelkou Českého výboru UNICEF Ing. Pavlou Gombou v
Kosmonosích dostala základní organizace Českého svazu žen certifikát, který jí byl udělen jako výraz
uznání UNICEF – Dětského fondu OSN v České republice za významnou pomoc ve prospěch dětí.
Základní organizace Českého svazu žen se každoročně zapojuje do celostátní sbírky Českého dne proti
rakovině (Květinového dne), kterou pořádá Liga proti rakovině, již do 19. ročníku. Letos se sbírka
uskutečnila ve středu 13. května 2015, jejím ústředním tématem byla „Prevence rakoviny reprodukčních
orgánů u žen i mužů“. Podle statistiky přibývá nádorových onemocnění, bohužel Češi mají přední místa
ve výskytu jednotlivých karcinomů v Evropě, ale i ve světě. Rakovina je nejúčinněji léčitelná, je-li
objevena včas. Symbolem sbírky je květ měsíčku zahradního, letos se stříbrnou stužkou a současně je
předáván informační leták s radami jak postupovat při prevenci rakoviny. Kupující přispívali do sbírky
minimální částkou 20,- Kč. V letošním roce členky ČSŽ prodaly v Kosmonosích 863 ks kytiček a získaly
do sbírky částku 19 588,- Kč. Je potěšitelné, že se do sbírky připojila také Základní škola v Kosmonosích.
Každá koupená kytička je nadějí navíc.
Členky Českého svazu žen Kosmonosy se v minulém roce také zapojily do sbírky šatstva a dalších věcí
pro pěstounskou rodinu. V předminulém roce provedly členky sbírku šatstva a plyšáků pro Afriku,
konkrétně pro stát Zimbabwe. Tento projekt realizovala Vysoká škola v Praze - Karlova univerzita v
rámci sociálně zdravotních projektů. Sbírka oblečení z Kosmonos udělala v Africe velkou radost všem
obdarovaným.
Milada Remešová, předsedkyně ČSŽ Kosmonosy
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ČSŽ Žleby – historie a současnost
(Středočeský kraj)
ČSŽ má v naší obci dlouholetou tradici. Já
osobně mohu popisovat jeho náplň až od 70.
let, kdy jsem se do obce přistěhovala. Je
smůla, že se z doby před rokem 1995
nepodařilo sehnat žádné dokumenty ani
fotografie, to bude pouze součástí obecních
kronik, které se tehdy psaly ručně a měly i
fotopřílohy. Já si pamatuji, že ženy našich
obcí (jde také o Zehuby a Kamenné Mosty)
pečovaly o zeleň v obcích, uklízely a
udržovaly okolí zastávek vlaků a autobusů,
pořádaly každoroční zájezdy do divadel, na
lední revue a zahrádkářskou výstavu.
Pravidelně pořádaly karneval pro děti a
soutěže na Den dětí. Zástupkyně předávaly
drobné dárečky při vítání občánků a nástupu
prvňáčků do školy.
V roce 2000 jsme začaly trochu jinak. Teď
je naše práce i zábava zaměřena na akce pro
seniory, děti, ženy a celé rodiny. Od tohoto
roku jsme uspořádaly mnoho zájezdů
autobusem (někdy jely i dva) po stopách
historie, zajímavostí a za poznáním krás naší
země. Pravidelně dvakrát ročně jezdíme také
do Polska (za nákupy i poznáním) a
posledních pět let jezdíme za zdravím,
pohybem i relaxací i do termálních lázní
Sárvár v Maďarsku. I tady poznáváme
cestou i na místě historii i současnost této
části Evropy. Byly jsme i na zájezdu ve
Vídni a okolí.
Kromě toho se pravidelně každou poslední
středu v měsíci scházíme na "Babince" v
Hospůdce U Kosů. Tam probíráme, co
uděláme v nejbližší době, koho navštívíme
na oddělení LDN v nemocnicích,
vyměňujeme nové recepty nebo zkušenosti
v domácnostech. Také jsme si udělaly
hodiny "čínské medicíny a cvičení",
ukazovaly si cviky na protažení bolavé
páteře a kloubů. Měly jsme přednášku o
nebezpečí pro seniory a obranu před ním.
Probíraly jsme i zdravý životní styl.

Adoptováním panenky podáte pomocnou ruku
dětem
Kosmonosy - Tři miliony dětí z rozvojových zemí se ročně
podaří zachránit díky očkování, další tři miliony, na které
se nedostává, bohužel umírají. UNICEF (dětský fond
OSN) proto organizuje projekt Adoptuj panenku, zachráníš
dítě. K němu se připojila také kosmonoská organizace
Českého svazu žen. Dámy vyrobily 25 půvabných
panenek, které představují skutečné děti.
Skutečné děti, kterým zakoupením panenky můžete zajistit
očkování proti šesti hlavním smrtelným chorobám
(spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a
dětské obrně). „Pro někoho by částka 600 korun mohla být
příliš vysoká, a tak je možné, aby se několik dárců spojilo
dohromady. To už udělaly například organizace Českého
svazu žen z Kosořic, Zdětína nebo Benátek," informovala
předsedkyně okresní organizace Milada Remešová.
Podnikatelé si navíc mohou částku odečíst od základu
daně. Dámy v kosmonoské hasičské zbrojnici tento týden
své výrobky dokončily, vyplnily každé panence rodný list
a vše zabalily do úhledných balíčků. Nyní se uvidí, zda se
podaří všechny rozprodat před příjezdem ředitelky českého
výboru UNICEF.
Pavla Gomba, ředitelka českého UNICEF, přijala pozvání
a přijede do Kosmonos besedovat v úterý 28. dubna.
Během setkání, které se uskuteční v 17 hodin v hasičské
zbrojnici, přiblíží nejen fungování českého výboru
UNICEF, ale také seznámí přítomné s příběhy dětí, kterým
vakcíny zachránily život.
Členky Českého svazu žen by se do té doby rády všech
panenek „zbavily". Loučit se s nimi budou jistě jen těžko,
protože výtvory jsou to skutečně profesionální. Předat
zástupkyni dobročinné organizace výtěžek z prodeje všech
panenek, to by byl ale určitě skvělý pocit. Nyní záleží na
zájmu veřejnosti.
Každý dárce obdrží nejen kopii příjmového dokladu, ale
posléze také dárkový certifikát UNICEF. A především
bude mít dobrý pocit, že zachránil malé dítě, které díky
němu dostane šanci na život.
/14.3.2015 Boleslavský Deník, Martin Weiss/
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Vždy poslední Babinec v roce je tematický (Kloboukový, Teplákový, Zástěrový...), tam si pochválíme, co
se nám povedlo, relaxujeme a dobře se bavíme.
Kromě toho také pořádáme různé programy pro seniory, děti i rodiny. Někdy samostatně, ale často spolu
se Sokolem Žleby, protože hodně nás je v obou organizacích a je zbytečné dělat akce zdvojeně. V únoru je
už tradičně Dětský karneval (hojně navštěvovaný i z okolních obcí), kde děti kromě tance také soutěží a
čeká je mnoho cen. V březnu (také už víc než 10let) pořádáme Setkání s důchodci. Tam jsou zvány
všechny členky ČSŽ a všichni důchodci obce. Máme pro ně připravený program/účinkují děti ze ZŠ i MŠ
a Sokola, a navíc i naše členky a členky Sokola s humornými tanečky a programem. Na stolech je
připraveno drobné občerstvení a každý též dostane oběd. Kromě toho hraje živá hudba k tanci i poslechu a
nechybí ani "veselé losování". V dubnu jezdíme na zahrádkářskou výstavu do Havlíčkova Brodu a 30.4.je
už 15 let Slet čarodějnic na náměstí. Ani tady nechybí hudba, soutěže, čarování a zdarma vuřty a pitíčka
pro děti. V květnu jezdíváme na výlety do Prahy nebo na některý z krásných zámků, případně
kombinovaný turistický výlet do přírody v našem okrese. V červnu to bývá Polsko a výstava v Lysé nad
Labem. V červenci opět Lysá. V září podle počasí turistické putování po okolí. V říjnu Polsko, Lysá –
zemědělská výstava a okresní a krajské vzdělávací semináře. V listopadu zájezd do Sárváru a koncem též
Adventní neděle – rozsvěcení vánočního stromu. Tam si děti dozdobují stromek, zdobí perníčky,
rozkrajují jablíčka, pouští ořechové lodičky a děti ze Sokola vystupují s programem vánočních koled.
Probíhá také soutěž v kreslení na asfalt s odměnami. V prosinci pořádáme se Sokolem Čertovskou
diskotéku s tancem, soutěžemi, nadílkou a vystoupení dětí s programem (teď se nám nově chlubí svou
šikovností malé i větší mažoretky). V polovině měsíce jezdíme do Prahy "nasát vánoční atmosféru". Mezi
svátky máme ten náš tematický Babinec. Jsem moc ráda, že i naše ženské na vesnici odejdou alespoň
někdy z domu "mezi lidi”, pobaví se, zasmějí se, a ještě dokáží udělat spoustu radosti a zábavy pro druhé.
Chci moc poděkovat vedení obce a členům zastupitelstva, kteří mají pro naši činnost pochopení, váží si ji
a podporují nás.
Zapsala Hana Němečková, předsedkyně místní organizace

Svaz žen Češnovice
(Jihočeský kraj)
Víkend pro ženu si ve dnech 27. - 28.3. užívaly v Češnovicích v penzionu MARISLAV ženy
z českobudějovického okresu. Setkání začalo přednáškou policejního mluvčího pana Jiřího Macnera o
násilí na ženách. Upozornil na nebezpečí přepadení, možnosti obrany a zásady jak se chovat aby
přepadená žena minimalizovala hlavně možnost zranění. Jako další host vystoupila předsedkyně svazu žen
ČR, paní Jana Chržová a informovala přítomné o mezinárodních aktivitách svazu v oblasti genderové
politiky a potírání násilí na ženách včetně informační kampaně za ratifikaci Istanbulské úmluvy:
Úmluva Rady Evropy, tzv. Istanbulská úmluva, je prvním komplexním právním nástrojem pro členské
země Rady Evropy. Jedná se o vůbec nejrozsáhlejší mezinárodní úmluvu zaměřenou na řešení násilí na
ženách, tohoto závažného porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k takovému násilí a
představuje významný krok v budování (nejen) Evropy jako bezpečnějšího místa k životu. Přijetím
Istanbulské úmluvy se vlády zavazují změnit své zákony, zavést praktická opatření a alokovat zdroje pro
efektivní prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Poprvé v historii úmluva jednoznačně
říká, že násilí páchané na ženách a domácí násilí již nelze považovat za soukromou záležitost, ale že státy
mají povinnost předcházet takovému násilí, chránit oběti a trestat pachatele.
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Po bloku přednášek o závažných a smutných oblastech přišlo odlehčení v podobě retro módní přehlídky.
Na ní se představily pištínské retro modelky v kouzelných několik desetiletí starých modelech, včetně
kloboučků a dalších doplňků. Vrcholem byla modelka v pionýrském kroji i s originálními odznaky.
Bouřlivý potlesk byl odměnou za originální vystoupení. Setkání pokračovalo hudbou, tancem a volnou
zábavou. Druhý den dopoledne si účastnice udělaly procházku po blízkém okolí Češnovic a po obědě se
rozloučily.

Do konce jara ještě následovaly tyto aktivity:
Pánové J. Caletka a M. Božovský již v brzké době dokončí výrobu pouliční knihovny neboli
KNIHOBUDKY, kde si každý může půjčit či vzít knihu na čtení, případně nějakou přinést. Knihobudka
bude umístěna v Češnovicích „Na dolánku“ vedle domu Caletkových čp. 77. V našem případě to bude
spíše „knihoskříň“, takže doufáme, že bude brzy plná knih a časopisů. (Pozn. redakce: viz dále na str. 8)
V pátek dne 22. května byla v Češnovicích přednášet lektorka ZS na téma ZÁSADY PRVNÍ POMOCI.
Tyto znalosti a dovednosti se mohou v životě hodit každému z nás.
Na sobotu dne 13. června jsme připravily pro děti i dospělé ŠIPKOVANOU zakončenou bubenickou show
a táborákem.
Jana Božovská, Češnovice

10. výročí vzniku Rady seniorů České republiky
Den 31. května je zapsán jako desáté výročí vzniku Rady seniorů ČR (RS). Hodnotící konference
přetransformovala dosavadní Koordinační výbor organizací důchodců a zdravotně postižených na Radu
seniorů České republiky. Český svaz žen byl jednou ze zakládajících organizací již za existence KVOD.
Po Martě Bartoňové zastupuje ČSŽ v kolegiu RS ČR Pavlína Krbcová. Po roce působnost RS ČR byly
otevřeny čtyři bezplatné poradny pro seniory a do krajů začala Rada seniorů ČR pronikat začátkem roku
2007. První krajská rada seniorů vznikla v Královehradeckém kraji, dále v kraji Zlínském, v kraji
Vysočina a následně v dalších krajích ČR. Dnes jsou krajské rady již ve 12 krajích a spolupracují s kraji a
městy při ochraně práv a prosazování zásadních potřeb pro seniory. Naše členky jsou zastoupeny téměř ve
všech krajských radách seniorů. Všem velice děkujeme za jejich nezištnou pomoc při řešeni nemalých
problémů týkajících se seniorské populace.
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Za svoji dlouholetou činnost v RS ČR obdržela Pavlína Krbcová Pamětní list spolu s dalšími seniory na
oslavě jubilea založení RS ČR. Oslava se konala na lodi Czechia a za naši organizaci se jí zúčastnily
členky z královehradecké, středočeské a pražské rady seniorů. Udělené ocenění je i poděkováním za práci
všech členek ČSŽ v krajských radách seniorů ve všech krajích ČR.
V říjnu rovněž oslaví desáté výročí měsíčník Doba seniorů. Při této příležitosti Vás prosíme o podporu
tohoto měsíčníku objednáním předplatného pro každou krajskou radu ČSŽ. Objednat je možno přes
internet na adrese http://predplatne.cz/katalog/společenské-casopisy/ za pouhých 192 Kč za rok
Přejeme všem hodně úspěchů, vytrvalosti a optimismu v práci pro seniory i Český svaz žen.
Pavlína Krbcová, KRŽ Praha

Jarní dny na Family Pointu v Jihlavě
(Kraj Vysočina)
V rámci „Jarních dnů“ pořádaných v nově otevřeném Family Pointu v Jihlavě jako první zahajovala
členka Českého svazu žen Jihlava, Pavla Pokorná, v pondělí 30. března 2015. dopoledne čtyřdenní
program názornými ukázkami jak lehce, levně a rychle vyrobit jarní dárkové taštičky. Jak senioři, tak i
maminky s dětmi se mohli zajímavou výrobu taštiček naučit a i si vzorovou taštičku pro další práci doma
odnést. Dle programu pokračovalo odpoledne malování kraslic a v dalších dnech pak následovalo zdobení
perníčků, pletení pomlázky, malování na obličej, výroba jarníc h dekorací a floristika.
Zdenka Dubová, předsedkyně Okresní rady žen Jihlava

Členka Klubu žen při ORŽ Jihlava Pavla Pokorná
při výrobě dárkových taštiček ve Family Pointu v
Jihlavě.

http://jihlava.familypoint.cz/
&

http://vysocina.familypoint.cz

Připomínáme, že si Zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete samy pro sebe objednat
(zdarma) pro doručování elektronicky, a to na adrese zpravodaj@csz.cz
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Z činnosti Českého svazu žen Ruda nad Moravou – Hostice
(Olomoucký kraj)
Otevírání studánek se stalo tradicí
Pěkné odpoledne prožily dne 28.5. 2015 aktivní členky ZO ČSŽ v Rudě. Na autobusové zastávce před
obchodem se v 15,30 sešlo 12 žen s přáteli a 9 dětmi. Autobusem vyjeli do Hrabenova a vydali se pěší
procházkou ke škole a potom ke „Zlatníku“ s rozcestníkem. Pokračovali chvíli směrem na Bludov, kde
vyvěrá pramen „U Hejtmánků“. Zde provedly ženy již zaběhlý rituál. Za zpěvu písně „Zima už je za
horama, přišlo jaro zase.....“ otevřely klíčem vyrobeným pro tuto slavnostní příležitost studánku.
Třešničkou na dortu se stal sborový přednes básně „Znám křišťálovou studánku.“ Příjemnou tečkou se na
závěr stalo opékání párků u rybníčka, pozorováním kaprů, žab a pulců. Spokojené členky s dětmi se
vracely do Rudy přes Blýskač k zámku. Vydařená akce je zárukou, že tzv. Otvírání studánek se stalo
pěknou tradicí.
Dětský den: Pohádkový les
Také letos proběhla každoroční akce, kterou pro děti pořádají členky ZO ČSŽ v Rudě nad Moravou –
Hostice. Díky změně původně oznámeného termínu na 6.6.2015 byl počet účastníků mírně nižší. Pěkné
počasí provázelo 116 dětí s rodinami. O dobrou náladu se postaraly pohádkové bytosti. Nechyběla
Karkulka, Vlk, Vodník, Šmoulové, klaun, květinové víly a dvě „hodné“ ježibaby. Děti plnily různé úkoly:
lov rybiček, nahazování kroužků, zpívání, házení míčků do sítě, kuličky, pohyb s vajíčkem na lžíci aj.
Soutěžící získávali drobné odměny a oblíbené perníčky. Tatínci pomáhali s opékáním „ buřtů“, které bylo
příjemným ukončením úspěšné akce.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem obětavým členkám rudské organizace žen i sponzorům.
Za ZO ČSŽ Jana Hoffmannová

Pro další podobu zpravodaje je pro nás důležitá vaše zpětná vazba. Napište nám, co byste ve
zpravodaji uvítaly. A samozřejmě, vítáme i vaše příspěvky!
Pište nám na email: zpravodaj@csz.cz
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Knihoskříňka v září 2015 (Češnovice)
(Jihočeský kraj)
Veřejná knihoskříňka v Češnovicích má spoustu uživatelů, rádi se tu
zastaví i kolaři. Funguje od 3. května a doposud dobře slouží svému
účelu. Doufáme, že tomu tak bude i nadále. Pokud bude obliba
knihoskříňky pokračovat uvažujeme o dalším rozšíření tohoto malého
projektu. Knihovnička nejvíce zaujala malé čtenáře. To je velmi dobré
v dnešní době, kdy spousta dětí nečte téměř nic.

Tradiční Den pro ženu – 25. května 2015 se jednalo již o 6. ročník
(Plzeňský kraj)
Celokrajská akce se konala v konferenčním sále E- Centra v Guldenerově ulici v Plzni. Hlavní téma dne
znělo „Znáte své léky?“ a bylo zaměřeno zejména na bezpečnosti podávání léků, lékové interakce a
duplicity. Jako lektora se nám podařilo získat MUDr.
Michala Prokeše, odborníka ze společnosti Infopharm
Praha. Tato společnost velmi ochotně poskytla lektora bez
nároku na honorář, a to jako sponzorský dar naší krajské
organizaci, za což děkujeme. Vystoupení lektora a jeho
prezentace bylo velmi zajímavé a poučné. Přítomné ženy se
dozvěděly kromě mnoha zajímavostí i to, že si uživatelé
léků mohou nechat udělat jejich analýzu na
www.znamsveleky.cz. Do 2 dnů od zadání dotazu obdrží
analýzu odborníka a informaci, zda užívané léky jsou či
nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám, nápojům a
pokrmům by se při jejich užívání měli vyvarovat. V krajské kanceláři máme pro členky k dispozici
prezentaci lékaře v tištěné i elektronické podobě.
Milým hostem našeho setkání –„v křesle pro hosta“ – byla předsedkyně
ČSŽ Praha Mgr. Jana Chržová, která hovořila o současných aktivitách
svazu, probíhajících i připravovaných projektech, nadcházejícím
Kongresu žen v Praze, problematice násilí na ženách a petici na
podporu ratifikace Istanbulské smlouvy Českou republikou. Velmi
zajímavé byly poznatky a dojmy z její pracovní cesty s vládní delegací
do New Yorku.
Zpestřením programu byla malá výstavka ručních prací členek a kulturní vložka – taneční vystoupení
členek ZO Blovice z jižního Plzeňska. Součástí setkání žen z celého kraje bylo i malé občerstvení včetně
skvělých koláčků místní restaurace. Akce se zúčastnilo 65 žen.
Eva Drncová, vedoucí krajského střediska Plzeň
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Tisková zpráva: Setkání se zástupkyněmi Českého svazu žen
(Kraj Vysočina)
Historicky první pracovní setkání Krajské rady žen se členy Rady Kraje se uskutečnilo ve čtvrtek
19.3.2015 na Krajském úřadě
Členové Rady Kraje Vysočina se tento týden sešli se zástupkyněmi Českého svazu žen. V sídle kraje se
konalo takové setkání poprvé a diskutovalo se nejen nad aktuálními problémy, ale také nad plány a
prohlubující se spoluprací. „Cílem tohoto setkání bylo představit aktivity Českého svazu žen v našem kraji
a seznámit se s jeho činností, a to včetně aktivit, které napomáhají rozvoji regionu,“ řekl radní Kraje
Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.
Na setkání byly probírány otázky týkající se sociální oblasti, regionálního školství, kulturního vyžití a v
neposlední řadě dopravní obslužnosti. Debaty se dotkly také zastoupení žen v politice. Stěžejním tématem
byla vzájemná spolupráce.
Regionální buňka Českého svazu
žen spolupracuje s Krajem
Vysočina především v oblastech
prorodinné politiky a plánování
sociálních služeb. Podílela se na
Koncepci prorodinné politiky
Kraje Vysočina, zapojena je do
projektu Žijeme a pracujeme na
Vysočině, důležité slovo měla
také v projektu Rovnost šancí na
Vysočině.
Ze
vzájemné
spolupráce vzešla síť Family
Pointů, v letošním roce se plánuje
konání Dnů pro rodinu.
„Půjde o tři zastavení a budou zaměřená na mezigenerační rodiny. Uskuteční se v Havlíčkově Brodě,
Náměšti nad Oslavou a ve Svratce,“ představila tajemnice Českého svazu žen na Vysočině Marie
Bohuslavová.
Činnost Českého svazu žen zdobí zejména bohaté zkušenosti se zapojováním do veřejného života ve
městech a obcích našeho kraje. Jde o společné, kulturní aktivity, které přispívají k příznivému
prorodinnému klimatu a podpoře mezigeneračního soužití. Čím dál důležitější je také poradenská činnost.
Český svaz žen má zastoupení v 56 obcích Kraje Vysočina. V regionu působí 1 775 členek.
V pořadí druhé společné setkání je
plánováno na podzim letošního roku.
Některé krajské i základní organizace
mají již nějakou dobu své stránky na
Facebooku. Zkuste to také! Není to zase
až tak těžké a je to skvělý způsob, jak dát
o sobě vědět. Tuto tiskovou zprávu,
spoustu fotek a mraky zajímavostí jsme
například našly na stránkách Krajské
organizace Vysočina. 

Marek Homolka, odbor sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina

Více na www.facebook.com/cszvysocina
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Kampaň „One Billion Rising“ opět i u nás
Již třetím rokem se i v Česku konaly při příležitosti „importovaného“ svátku zamilovaných, sv. Valentýna
(svátek připadá na 14.února), aktivity, které jsou součástí celosvětového hnutí proti všem formám násilí na
ženách „One Billion Rising“ … I tentokrát se Český svaz žen aktivně zapojil.

Co zjistily ženy v bílých šálách (Frýdek – Místek)
(Moravskoslezský kraj)
Nebyla to velká akce, o které redaktor MS Deníku pan Machálek napsal, spíše takový malý průzkum o
tom celosvětovém protestu. Obracely jsme se většinou na ženy. Překvapily jsme je otázkou:
Víte, proč máme dnes na sobě bílé šály? Udiveny, že jim nechceme nic prodat, ani nenabízíme
náboženskou literaturu, odpovídaly čistě žensky:
 protože máte bílou nejraději…
 ladí vám k čepici…
 jinou nemáte…
Žádná ani netušila pravou příčinu. Krátce jsme vysvětlovaly důvod našeho počínání, a pak jsme položily
otázku a nabídly tři odpovědi:
Co by svatý Valentýn asi řekl, kdyby se dověděl, že některý manžel svou ženu bije?
a) Ženo, poslouchej svého muže, je tvým pánem!
b) Muži, žena není tvou otrokyní. Nesluší se ubližovat slabšímu. To dělají jen zbabělci.
c) Každý má své chyby. Snažte se polepšit, usmiřte se a už nehřešte.
Všechny účastnice této miniankety si vybraly odpověď hodnou ČLOVĚKA – odpověď b). Jedna dotázaná
dodala, že by přidala ještě i odpověď c). Některé ženy připomněly, že znají muže, kteří svým ženám
ubližují, a že by si to neměly nechat líbit:
- Já bych se bránila, oplatila bych mu to.
- Můj první manžel si mě pěkně podával.
- Nedala bych si zasahovat do života.
- Vyčetla jsem manželovi jedné své známé, že svou ženu zbil. Za dva dny jsem je potkala, vedli
se za ručičky, sem-tam se políbili – a já jsem byla pro oba „ta zlá“.
- Některé „rajdy“ by si výprask zasloužily.
- Moje neteř byla po třetí těhotná, manžel ji zkopal. Po potratu se s ním rozvedla. Raději žila se
dvěma dcerkami sama.
- Co je to ta ženská obřízka? Jakživ jsem o tom neslyšela.
- Jste první ve městě, které se o takovém boji proti násilí na ženách zmiňují.
Lidem, kteří reagovali na naše otázky, ztratili s námi trochu času a podělili se o své zkušenosti a názory,
jsme poděkovaly Hašlerkami a Slaviemi a přidaly jim náš leták – pro poučení i pousmání …
Ve Frýdku-Místku v únoru 2015,
Sylvie Grygarová, předsedkyně Klubu žen Riviéra F-M

Jablko sváru: ženy versus muži.
Každý chce mít navrch – ve vládě i loži.
Jak to vyřešit? Jsme úplně bez šance?
Na pomoc přijde ÚCTA a TOLERANCE.
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Tisková beseda k Istanbulské úmluvě (Praha 13. 2. 2015)
Při příležitosti celosvětové kampaně proti násilí na ženách (One Billion Rising) jsme spolu s Českou
ženskou lobby uspořádaly tiskovou besedu k Istanbulské úmluvě a zároveň tím i zahájily informační
kampaň za přijetí této úmluvy Českou republikou. Na besedu přijali pozvání Jindřiška Krpálková
(předsedkyně Výboru pro domácí násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), Radan Šafařík
(Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), Adriena Gabrielová (ProFem) a Jana Chržová
(předsedkyně ČSŽ).
Stejně jako je široký záběr Úmluvy, byla široká i diskuse – forem tzv. genderově podmíněného násilí je
totiž mnoho. Síla úmluvy spočívá v tom, že vedle symbolického vzkazu, že jakákoli forma genderově
podmíněného násilí je absolutně nepřijatelná, zavazuje státy k velmi praktickým opatřením, takovým,
která Česká republika doposud nedělá (např. systematický sběr statistických údajů týkajících se násilí),
nebo je naplňuje jen v omezené míře (např. dostupnost odborných služeb pro oběti násilí). V diskuzi
mimo jiné zaznělo, že přestože Česká republika úmluvu ani nepodepsala a patrně se k tomuto roku
v nejbližší době neodhodlá, Úřad vlády, Oddělení pro rovné příležitosti žen a mužů zapracovalo mnohá
opatření do tehdy nově vznikajícího akčního plánu (ten byl pár dnů na to vládou i přijat).

O Istanbulské úmluvě a okruzích, které pokrývá, si můžete přečíst na našem webu www.rovnesance.cz,
sekce Istanbulská úmluva. V této sekci najdete i další související informace, včetně statistik.

Istanbulská úmluva – Informační listy
A nejen to, začátkem tohoto roku jsme vydaly tiskem publikaci „Istanbulská úmluva - Úmluva Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Informační listy)“. Jedná se o sadu 14
tematických volných listů v deskách. Celou sadu i jen jednotlivé listy si lze stáhnout ve formátu pdf na
odkaze: www.rovnesance.cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/ anebo si je u nás objednat
(samozřejmě zdarma).
Obsah:
Sada 1: Istanbulská úmluva v
kostce (6 listů). Sada 2:
Genderově podmíněné násilí na
ženách (5 listů; co je genderově
podmíněné násilí, sexuální násilí,
domácí násilí, stalking, „ženská
obřízka" ad.). Sada 3: Kde hledat
informace a pomoc – adresáře (4
listy; celorepublikové organizace,
Čechy, Morava)

Adresa pro objednání:
Český svaz žen, z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 – Smíchov
E-mail: zpravodaj@csz.cz
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Mezinárodní den žen 2015
Březen patří v našich organizacích tradičně oslavám MDŽ: asi nebude jediná základní, okresní či krajská
organizace, která by alespoň malou oslavu neuspořádala. S ohledem na omezený prostor máme alespoň
některé z nich rok co rok zmapované ve Výročních zprávách o činnosti ČSŽ, které si můžete stáhnout
v elektronické podobě na našem webu (www.csz.cz) v sekci Ke stažení.

MDŽ v Praze
V Praze jsme 4. března uspořádaly malé diskusní setkání
s redaktorkami z ženských časopisů a Rozhlasu ČR k Istanbulské
úmluvě a k souvisejícím tématům, jako je stereotypní zobrazování
žen v médiích nebo neviditelné slupiny žen (rozuměj: ženy nad 50 let
věku, které nejsou pro tištěná média „atraktivní“ – mimochodem, i
tohle bylo jedno z dílčích témat letošního Kongresu žen, který se
uskutečnil v červnu).
Dva dny nato jsme se připojily k happeningu kolegyň z České ženské
lobby, který se snažil poukázat na nízké zastoupení žen (nejen) v Poslanecké sněmovně: „Oživlou
statistiku“ znázorňující mizivé zastoupení
žen v rozhodovacích pozicích mohli lidé
vidět na Jungmannově náměstí v Praze.
Akci
moderovala
herečka
Simona
Babčáková. Česká ženská lobby tímto
netradičním způsobem vybídla českou
vládu, aby přijala konkrétní kroky k nápravě
– schválila zákon zavádějící kvóty na
kandidátní listiny a podpořila směrnici
Evropské komise o zastoupení žen v
dozorčích radách firem. Kromě happeningu
proběhla v Praze i Brně řada dalších akcí
vztahujících se ke genderové rovnosti a
právům žen pod názvem „Oslavte s námi
MDŽ jinak“. I na nás se v těch dnech obracely hlavně regionální deníky s dotazy na stav práv žen v ČR a
již dříve zmíněnou Istanbulskou úmluvu, tedy mimo jiné.

MDŽ v New Yorku a 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen
V sobotu v předvečer MDŽ jsem odlétala na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen – v rámci České
delegace jsem zastupovala Českou ženskou lobby a Český svaz žen. Zasedání této komise se koná rok co
rok právě v březnu v návaznosti na Mezinárodní den žen. Letos bylo zasedání o to důležitější, že se konalo
přesně 20 let od přijetí tzv. Pekingské akční platformy. Bilance samozřejmě nejsou úplně radostné – za
těch 20 let se svět sice proměnil dramaticky, ale v oblasti vyrovnání postavení žen ve světě tak dramatický
posun nenastal. I proto letos zasedání Komise s žádným novým akčním plánem nepřišlo – nic
ambicióznějšího se evidentně vymyslet „nedá“ a panují zároveň obavy, aby nezískaly navrch tendence od
některých bodů Akčního plánu ustoupit a spíše tento plán oslabit. Více v anketě zveřejněné původně na
webu Vlády ČR, který je v celé verzi na dalších stránkách.
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Tím, že jsem do New Yorku přiletěla už v sobotu večer, měla jsem možnost se zúčastnit akce, která
předčila všechna má očekávání: pouličních oslav Mezinárodního dne žen, které uspořádalo OSN ve
spolupráci s vedením města a místními ženskými organizacemi. Tedy kromě toho, že se na různých rozích
a křižovatkách Manhattanu konaly menší a zcela spontánní akce – Mezinárodní den žen je chápán
především jako lidskoprávní svátek, tedy svátek boje za lidská práva žen, a podle toho byly oslavy či spíše
manifestace pojaty – napříč městem bylo vidět transparenty za propuštění lidskoprávních aktivistek
uvězněných v různých částech světa, za ukončení všech forem násilí na ženách, proti sexismu, proti
chudobě, za sociální práva …

Hlavní oslavy začaly projevy v parku Dag Hammarskjöld Plaza, tedy v místech, kde probíhaly
demonstrace a pochody švadlen za lepší pracovní podmínky a práva žen v
roce 1857 a 1908, a dnes nedaleko rozsáhlého areálu budov OSN.
Na tribuně se vystřídali vrcholní představitelé OSN (generální tajemník
OSN Ban Ki-moon, výkonná ředitelka sekce OSN pro rovnoprávnost žen,
Phumzile Mlambo-Ngcuka) první dáma New Yorku, Chirlane McCray i
umělci/umělkyně a lidskoprávní aktivistky. Ještě před zahájením se
v parku mezi posledními zbytku sněhu postupně shromáždily stovky lidí
doslova všech národností a na pochod
napříč Manhattanem se nás nakonec
vypravila nějaká ta tisícovka. Průvod končil
na Times Square a cestou na sebe nabaloval
další lidi. Mimochodem, zajímavá byla
reakce policistů a řidičů, jimž průvod
blokoval průjezd (a těch hlavních ulic, které
jsme protínali, bylo opravdu požehnaně) –
policisté (a policistky) stojící auta hecovali
k troubení na pozdrav (někteří jim k tomu i
zatancovali) a řidiči se výzvy ochotně chytili. Celý pochod se tak „zvrhl“ v naprosto spontánní party.
Upřímně něco, co je v našich poměrech pro člověka jen těžko představitelé. Ale třeba se někdy také
dočkáme.
Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ
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Převzato z webu www.vlada.cz:
Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká
delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se
zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová
se účastní celého programu zasedání Komise, který probíhá i tento týden.
Komise je vrcholným orgánem OSN pro oblast rovnost žen a mužů. Zasedá každoročně v březnu v New
Yorku a jejím mandátem je vyhodnocovat plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace
žen, Pekingské akční platformy a dalších mezinárodních dokumentů v oblasti genderové rovnosti.
Letošnímu zasedání Komise OSN pro postavení žen je mezinárodním společenstvím věnována zásadní
pozornost, neboť jeho tématem je vyhodnocení plnění Pekingské akční platformy u příležitosti 20. výročí
od jejího přijetí. Pekingská akční platforma představuje komplexní a dosud nepřekonaný mezinárodní
standard v oblasti podpory práv žen a genderové rovnosti.
Tři otázky pro Janu Chržovou, předsedkyni Českého svazu žen a České ženské lobby a členku české
delegace
1) Kterým závažným tématům se zatím jednání věnovalo a do jaké míry se témata ČR shodují či
nikoliv s těmi, které řeší další státy? Které konkrétně?
Tohle je složitá otázka z jednoho prostého důvodu – zasedání včetně tzv. side-eventů a paralelních
seminářů zahrnovalo všechny kontinenty, tedy naše (středo)evropská perspektiva byla jen jednou z
mnoha, a to je nutné si uvědomit. Společné je tak na obecné úrovni téma nerovného postavení žen a
nerovného zacházení, společný je důraz na eliminaci násilí na ženách; na postavení migrantek; na přístup
ke vzdělání a ekonomickou participaci; na přístup k rozhodovacím pozicím vč. uplatnění v politice; na
přístup ke zdravotní péči; na reprodukční práva atd. – ale kontexty a důrazy jsou samozřejmě hodně
odlišné. Jak jsem zaregistrovala, nově se také některé akce / semináře věnovaly otázce klimatických změn
a jejich dopadům na komunity z genderové perspektivy, z různých úhlů pohledu byly některé akce
věnované také např. islamistickému terorismu a jeho dopadům na ženy (a to z hlediska jak obětí, tak žen
jako cíle „náboru“).
Řada seminářů byla věnována nežádoucím tradičním praktikám, jako jsou sňatky nezletilých dívek / dětí:
skvělý byl v tomto ohledu příspěvek Salam Kanaan (CARE) týkající se syrských uprchlíků v Jordánsku,
kde dochází k strmému nárůstu nucených sňatků nezletilých syrských dívek z důvodu ochrany před
sexuálním násilím v táborech a také za účelem usnadnění získání azylové ochrany v evropských zemích.
V oblasti migrace / azylu se tedy jedná o téma relevantní i pro český kontext.  pokračování na str. 19
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Kampaň a petice za přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou
V oblasti násilí na ženách a domácího násilí je Istanbulská úmluva prvním právně závazným
nástrojem v Evropě, přičemž co do oblasti působnosti se jedná o vůbec nejrozsáhlejší mezinárodní
úmluvu zaměřenou na řešení tohoto závažného porušování lidských práv.
Cílem úmluvy je nulová tolerance k takovému násilí a představuje významný krok k budování
(nejen) Evropy jako bezpečnějšího místa k životu. Přijetím Istanbulské úmluvy se vlády zavazují
změnit své zákony, zavést praktická opatření a alokovat zdroje pro efektivní prevenci a
potírání násilí na ženách a domácího násilí. Poprvé v historii úmluva jednoznačně říká, že násilí
páchané na ženách a domácí násilí již nelze považovat za soukromou záležitost, ale že státy mají
povinnost předcházet takovému násilí, chránit oběti a trestat pachatele.
Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu například na
jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migrační status či sexuální orientaci. Úmluva
uznává, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí
zajistit zohlednění jejich specifických potřeb. Úmluva rovněž apeluje na státy, aby stejná opatření
vztáhly i na jiné možné oběti domácího násilí, například muže, děti či starší osoby.
Úmluva uvádí přehled závažných trestných činů. Trestní a jiný právní postih by měl být zajištěn u
následujících skutků:
→
→
→
→
→
→
→
→

Fyzické týrání
Psychické týrání
Nebezpečné pronásledování (stalking)
Sexuální násilí, včetně znásilnění
Sexuální obtěžování
Vynucený sňatek
Mrzačení ženského genitálu
Vynucený potrat a vynucená sterilizace

V červnu 2015 jsme v partnerství
s dalšími organizacemi spustily kampaň
a petici za přijetí Istanbulské úmluvy
Českou republikou.
Prosíme, připojte se!

Úmluva vstoupila v účinnost 1.8.2014.
K datu 30. září 2015 úmluvu ratifikovalo 18 států a vedle toto dalších 20 států úmluvu zatím
alespoň podepsalo.
Česká republika mezi těmito státy stále ještě není!
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TEXT PETICE

Předseda vlády ČR
Mgr. Bohuslav Sobotka
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Vážený pane premiére,
každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s
fyzickým či sexuálním násilím, každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V
celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá
členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách
a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR
patří k posledním státům Evropské unie, které úmluvu dosud nepodepsaly.
Vyzýváme vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:





efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob,
ochranná opatření během vyšetřování aj.)
dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné
sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)
opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)
monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.
S úctou

Podepsané petiční archy zasílejte, prosíme, na adresu:
AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, o.s.
Provaznická 3
110 00, Praha 1
nebo
ČESKÝ SVAZ ŽEN, z.s.
Ostrovského 253 / 3
150 00 Praha 5 – Smíchov
Děkujeme!
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PETICE

elektronická petice:

www.stop.cz

ZA PŘIJETÍ OPATŘENÍ PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH
Každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronás ledování,
každá druhá žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze
hovořit o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti růz ným formám
násilí na ženách a žádá zavést konkrétní opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů.
ČR patří k posledním státům, které úmluvu dosud nepodepsaly .

Vyzýváme Vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání
násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k zajištění:
• efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)
• dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a
právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)
• opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)
• monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)
Jméno

Souhlas se zpracováním
osobních údajů *

E-mail

Telefon

Podpis

□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano

*/ Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR. Dokument Zásad je přístupný na internetové stránce amnesty.cz/zasady nebo na požádání u
reprezentanta Amnesty International, který Vám tuto petici předal. AI ČR se zavazuje, že Vaše údaje neposkytne žádným jiným organizacím nebo firmám s výjimkou předání petice adresátům
AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, o.s., Provaznická 3, 110 00, Praha 1. T: 607 023 305, E: amnesty@amnesty.cz , W: www.amnesty.cz

Jméno

Souhlas se
zpracováním
osobních
údajů*

E-mail
nebo jiný kontakt

Telefon

Podpis

□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
□ Ano
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Pokračování ze str.14

Celé zasedání má jednu obrovskou nevýhodu – s ohledem na množství paralelně běžících akcí (pro
představu: 200 doprovodných akcí a 450 paralelních akcí NNO) je bez šance se zúčastnit byť jen zlomku
toho, co by člověka zajímalo. Naštěstí se postupně dokumenty a záznamy objevují online na webu OSN.
2) O čem referovala česká delegace?
Česká delegace na všeobecné rozpravě přednesla resumé dosavadních plánů a politik a dále výhledů a
nově zpracovaných a přijatých akčních plánů / strategií pro nadc házející období. Potud dobré, ovšem přeci
jen je důležitější to, co se konkrétně daří nebo v
budoucnu podaří prosadit i mimo papír v reálném životě
– a zde je nutné vyčkat výsledků. Ty zatím pro Českou
republiku nijak ohromující nejsou, a to ani ve srovnání s
některými státy, na něž máme tendenci stereotypně
pohlížet s blahosklonným „přehlížením“. Zdá se
například, že i Bulharsko je na tom s participací žen ve
vysoké politice a managementu výrazně líp, než my.
Anebo taková oblast genderově podmíněného násilí: i
polský Sejm uznal za vhodné schválit k ratifikaci tzv.
Istanbulskou úmluvu, zatímco České republice nestojí
zatím ani za podpis. A tak by se dalo pokračovat. Jinými
slovy: máme před sebou ještě hodně hrbolatou cestu –
prosté přijetí sebelepších akčních plánů a strategií totiž samo o sobě zase tak moc neřeší.
Ale abych nevyzněla jen kriticky: velmi kladně hodnotím pořádání a účast na side-eventech a bylo by
velmi fajn v těchto aktivitách na půdě OSN pokračovat. S ohledem na globální kontext by se určitě na
příště našla další relevantní témata – vedle násilí na ženách mě napadá například situace žen ve
venkovských oblastech – na rozdíl od jiných států se toto téma pro Českou republiku nejeví asi jako
žhavé, ale možná jen proto, že mu nikdo nevěnuje zvláštní pozornost. Příští zasedání CSW by mohlo
poskytnout důvod se na tuto oblast v mezičase blíže podívat.
3) Může vzejít z jednání nějaký závěr, který by měl konkrétní dopad na politiky jednotlivých st átů
či činnost Vaší organizace?
Určitě byly zajímavé a relevantní aktivity spolupořádané Evropskou ženskou lobby a dalšími
organizacemi (např. CAP International) na téma prostituce z abolicionistického úhlu pohledu. Hned zkraje
totiž vznikla značně konfliktní situace díky oficiálnímu manuálu, který byl distribuován participujícími
NNO (A Guide for NGOs and Women’s Human Rights Activists at the UN and CSW 2015), a to zejména
kvůli kapitole 7, kde byla ve slovníčku zařazena sexuální práce a prostituce ve smyslu „práce“, zatímco
některá stěžejní témata ve slovníčku naopak chyběla (jako třeba hned „genderově podmíněné násilí“), což
v důsledku dotčené NNO značně aktivizovalo a zároveň i polarizovalo.
Další kritiku ze strany NNO (iniciativa Koalice post2015) sklidila politická deklarace přijatá Komisí hned
první den jednání za svojí deklarativnost a vágnost / nízkou míru závaznosti, takže ještě před zahájením
59. zasedání CSW vzniklo protestní stanovisko, k němuž se během pár hodin připojilo 771 organizací, a
další se přidávají. A aby toho nebylo málo, nadšení nevzbudilo ani nízké až žádné zapojení ženských
organizací do oficiálních jednání.
Tak či onak, spoustu podnětů ten jeden týden opravdu přinesl. A abych nezapomněla, pro naši práci byl
víc než relevantní seminář severských a pobaltských policistek na téma obchodu s lidmi, prostituce a
souvisejících témat. Postupně budeme některé materiály zpracovávat a zveřejňovat na našich stránkách.
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Z našich projektů
Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (včetně posilování
odborných kapacit členek ČSŽ v regionech)
Téměř dvouletý projekt, který začal loni v srpnu a je podpořen z tzv. Norských fondů (Fond pro NNO), je
zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů dál v
regionech prostřednictvím sítě našich organizací. Podobně jako je tomu u ročních projektů podpořených z
dotace MPSV (2014) a Úřadu vlády (2015), i v případě tohoto projektu jsou součástí vzdělávací
aktivity zaměřené na posilování kapacit dobrovolné členské základny Českého svazu žen. Vedle
nezbytných školení k základům účetnictví pobočných spolků jsme i letos pokračovaly v sérii školení
v mediálních dovednostech a navíc ve fundraisingu.
Hlavní důraz projektů je ale kladen na téma násilí na ženách (tedy nejen „tradičně“ pojímané domácí
násilí, ale sexuální násilí páchané na ženách obecně, zahrneme i specifické projevy násilí na internetu a
sociálních sítí, zaměříme se i na násilí na seniorkách/seniorech ad.) a šíření informací o tzv. Istanbulské
úmluvě, kterou Česká republika zatím nepodepsala. V regionech pořádáme informační semináře a další
drobnější mediální aktivity; hned zkraje roku jsme také vydaly základní informační materiál (viz str.11)
pro využití na seminářích a obecně v regionech. Jak je uvedeno dříve, v průběhu léta jsme aktivity
rozšířily o partnerskou kampaň a petici za přijetí této úmluvy.
Máte-li možnost, sledujte naše stránky: www.csz.cz a www.rovnesance.cz případně alespoň Facebook
www.facebook.com/CeskySvazZen.
Předběžný a neúplný plán aktivit - podzim / zima 2015
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Další aktivity plánujeme, a to i na první kvartál roku 2016. O možnostech zapojení do těchto i dalších
aktivit budeme informovat i prostřednictvím našich vedoucích krajských středisek nebo na emailu:
reditelka@csz.cz

Jak jsme uvedly již v minulém čísle zpravodaje Žena třetího tisíciletí, připravujeme ke zpracování na
přelomu roku 2015 / 2016 sborník, který bude obsahovat mimo jiné články
odbornic a odborníků na téma násilí na ženách vč. domácího násilí
a násilí na seniorech / seniorkách, ale také by měl obsahovat
autentické příběhy žen. Publikace vyjde v březnu 2016 k MDŽ
Měla jste vy sama nebo někdo z vašeho
v naší edici „Na pomoc ženám“.
okolí zkušenost s domácím násilím,
násilím na seniorech, kyberšikanou
Věnujte proto, prosíme, pozornost této prosbě 
(ohrožováním na internetu, soc.sítích)
a napište nám na e-mail predsedkyne@csz.cz případně
nebo jinou formou násilí? … Podělte
poštou na adresu ústředí
se o své zkušenosti, včetně toho, jak
vám pomohlo či nepomohlo vaše okolí,
kde jste hledaly pomoc a jak jste se
situací vyrovnávaly. Příběhy budeme
publikovat (anonymně bez uvedení
Postřehy účastnice semináře Základy práce s
jména), protože sdílená zkušenost
médii a Mediální prezentace
může pomoci jiným a také proto, že
dopady / následků takových zkušeností
jsou stále na veřejnosti podceňovány a
Pondělí 20. října, půl desáté, scházíme se pomalu
zlehčovány!
v suterénní učebně Střední odborné školy Morava v Brně.
„Mám docela trému, že si mám zas sednout do školních lavic.
Ale jsem zvědavá a těším se“. To byl námět diskuzí při přípravě
ranního kafé či čaje.
A víte, že je docela fajn setkávat se, ženské z celé Moravy, v komorním složení, prodrbat, jak jde život
svazový i osobní? Diskuze ke každému tématu semináře proto byla uvolněná, taková „jsme mezi svýma“.
To ocenili i lektoři prvního dne školení, paní Štěpánka Duchková, kterou jsme všechny znaly z televizní
obrazovky, a Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR ve funkci
lektora a konzultanta. Já měla výhodu, znala jsem ho z několika konferencí pro neziskové organizace v
Brně, lektoři zas měli výhodu, že takové posluchačky už zažili na prvním semináři v květnu v Havlíčkově
Brodě.
Výborně nachystané materiály, do kterých jen stačilo dopisovat osobní postřehy a poznámky: co to je PR?
„aby o vás dobře mluvili jiní“, jak posilovat image naší organizace - „svými akcemi prezentujeme samy
sebe“. No a pak došlo na komunikace s médii. Kdo jsou to vlastně novináři, jak si dát pozor na jejich
krizové otázky. „Na novináře neútočit, jsou to zástupci diváků“ – a jak to někteří před kamerou dělají...
A hlavně – neodmítat, pokud vás pozvou někam do rozhlasového či televizního studia a nezavírat si tam
cestu navždycky!!
A pak došlo na tvorbu tiskové zprávy. No, musím přiznat, že ani jeden ze čtyř týmů neodvedl práci bez
chyby. Naučily jsme se, pobavily.
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Některé posluchačky se dobře zhostily vystoupení před pomyslnou kamerou jak oblečením, tak držením
těla, a v neposlední řadě odpověďmi na dotěrné otázky Štěpánky Duchkové, které z pozadí sekundoval i
Marek Šedivý. No, není nad praxi, že.
Druhý den – úterý 21. října. Vítá nás ředitelka školy Mgr. Dana Vérostová a školu – ČSŽ je jejím
zřizovatelem – nám představuje. Jsou mezi námi i učitelky, které zajímá historie i současné zaměření
školy. Zasedáme k počítačům do učebny informatiky, ale jen proto, že tu je zpětný diaprojektor, na kterém
se nám lektorka Jana Chržová snaží předávat své rozsáhlé vědomosti o užitečnosti komunikace na
sociálních sítích. Technika zlobí, možná i dík postaršímu softwaru. A vidíte, někdy se dá negativum
obrátit ve prospěch – škola Morava je přece naším zařízením a předsedkyně ČSŽ Jana Chržová členkou
její správní rady. ;-)
Jana jako zkušená lektorka zapojuje do práce svůj notebook, aby mohla obrázky v tištěném materiálu
předvádět v internetové praxi. A neustále odkazuje na naše svazové Fórum webovské stránky
www.facebook.com/CeskySvazZen jako možnost aktivní a okamžité výměny zkušeností, místa na
pozvánky,... Holt i přes častou osobní nechuť se musíme do toho Facebooku a jim podobným dobrotám
pustit.
No prostě i přes převážně vyšší věk našich členek - a týká se to i našich funkcionářek – nám určitě tzv.
neujíždí vlak! Jak jsme byly pozorné posluchačky výborných seminářů, můžeme prokázat v další činnosti
našich organizací. A co tak tomu dát prostor na ústředních shromážděních?
Semináře byly výborně organizačně zajištěné, poděkování patří i ředitelce Dáše Wagnerové a zástupkyni
hostitelek a zároveň člence Ústřední rady žen Margit Březnové, které kolem nás po oba dva dny neúnavně
kmitaly.
Za spokojené účastnice semináře Broňa Milinková, předsedkyně
V Brně, 23.10.2014

Z mediálního semináře v Praze (červen 2015)
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A jen pro zajímavost – v rámci uvedených projektů jsme zatím (spolu)uspořádaly vzdělávací a
informační semináře pro několik stovek našich členek.
V roce 2014
24. 3. Praha – Rovné příležitosti mužů a žen, kvóty – s Forem 50%
19. – 20.5. Havlíčkův Brod – Základy práce s médii, mediální prezentace, online publikování – soc.sítě
14. 6. Havířov – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
21. 6. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
8. 9. Plzeň – Základy práce s médii a prezentace
13. 9. Brno – Genderový seminář – Sexismus (nejen) v reklamě – s Nesehnutí
15. 9. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, mediální prezentace, sociální sítě
8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
15. 11. Olomouc – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
V roce 2015 (zatím)
14. 3. Havířov - Informační seminář k Istanbulské úmluvě
spojený s přednáškou na téma sexismus a zobrazování žen
v médiích
27. 3. Češnovice / Pištín - Informační seminář k Istanbulské
úmluvě spojený s přednáškou na téma násilí na
seniorech/seniorkách v rámci Víkendu pro ženy
16. 4. Plzeň – Informační seminář k Istanbulské úmluvě
spojený s besedou na téma domácí násilí
24. 4. Blato u Nové Bystřice – Informační seminář k Istanbulské úmluvě spojený s přednáškou na téma
násilí na seniorech/seniorkách v rámci Víkendu pro ženy
11. 5. Praha – Základy online publikování, síla sociálních sítí (Twitter)
18. 5. Hradec Králové – Základy práce s médii a prezentace
23.5. Zdětín u Prostějova – Informační seminář k Istanbulské úmluvě s besedou v rámci Víkendu pro ženy
30.5. Zlín – Genderový seminář Sexismus (nejen) v reklamě – s Nesehnutí
22. 6. Praha – Základy práce s médii a prezentace
10. 9. Praha – Jak efektivně zrealizovat kampaň s Amnesty International
10. 9. Havířov – Základy fundraisingu
12. 9. Heřmanův Městec, Konopáč – Informační
seminář k Istanbulské úmluvě s besedou v rámci
Víkendu pro ženy
A další intenzivně plánujeme (viz str. 20)! Doufáme
také, že uspějeme s menším projektem i v příštím roce
tak, abychom v podobných aktivitách pokračovaly, a
máme v plánu i něco navíc. 

Podpořeno z dotačního programu MPSV (2014) a Úřadu vlády (2015) na podporu veřejně účelných aktivit nestátních
neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz.
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Alarmující výsledky průzkumu mínění české veřejnosti týkající se znásilnění
V rámci společné kampaně za přijetí Istanbulské úmluvy zadaly počátkem léta organizace Amnesty
International spolu s Českou ženskou lobby průzkum u agentury Focus veřejného mínění na téma četnosti
a příčin znásilnění … ukázalo se, že Češi nemají ani přibližnou představu o tom, jak často u nás dochází
ke znásilnění nebo jinému násilí na ženách, natož o příčinách …
Nosí minisukně? O znásilnění si koledovala, myslí si třetina Čechů
Tisková zpráva 22.9.2015
Lehce ovíněná atraktivní žena se vrací z večírku přes park. Pár metrů od ní číhá v křoví neznámý muž, pro
kterého bude bezbranná kráska snadnou kořistí… Tak nějak začíná podle většiny lidí typický případ
znásilnění. V Česku je každý rok znásilněno přes 7 tisíc žen, ale jen 2% pachatelů soudy potrestají.
Lidé přitom mají dojem, že se tyto činy počítají jen v řádu stovek a potrestán je až každý druhý. Většina
respondentů se také domnívá, že násilníkem je nejčastěji neznámý pachatel, který si oběť vybere náhodně
- skutečnost je přitom zcela opačná. Průzkum zjišťoval i názor lidí na to, zda je žena za určitých
okolností za znásilnění spoluzodpovědná - pokud je například opilá, prochází sama opuštěným
místem nebo se vyzývavě obléká.
“Ano” odpovídala zhruba třetina respondentů a až polovina dotázaných mužů.
“Nejsilnější souhlas vyslovují muži ve věku 18 - 34 let, kteří jsou podle statistik také nejčastějšími
pachateli těchto činů,” uvádí Jiří Nepala z agentury Focus, která průzkum provedla.

Výsledky ukazují, že většina obyvatel má o znásilnění zcela zkreslené představy. “9 z 10 případů
znásilnění žena, která ho prodělala, vůbec nenahlásí. Do značné míry za to mohou právě předsudky ženy mají dojem, že pokud je znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat.
Často mají také obavu, že se na ně okolí bude dívat jako na spoluviníky, a že si za znásilnění vlastně
můžou samy. Raději tak s tímto traumatem žijí bez toho, aby kontaktovaly policii, nebo alespoň
odborníky, kteří nabízejí pomoc,” vysvětluje Gabriela Bártová z Amnesty International ČR.
“Tato zpráva, která vyplývá z průzkumu, je pro naši společnost alarmující. Lidé nemají skutečný pojem o
problematice násilí na ženách a nevnímají ženu jako oběť násilí, ale jako spoluviníka,” dodává socioložka
Hana Stelzerová z České ženské lobby.
I kvůli těmto společenským tabu je znásilnění a jiné formy sexuálního násilí problém obrovsky rozšířený v
Česku i celé Evropě - podle Agentury EU pro základní práva s ním alespoň jednou v životě setká až
třetina žen. Na to upozorňuje kampaň Stop násilí na ženách, kterou Amnesty International spolu s
Českou ženskou lobby, Českým svazem žen, proFem a dalšími partnerskými organizacemi spustila
letos v červnu.
“Na stránkách www.stop.cz jsme zveřejnili petici, která vyzývá českou vládu k bezodkladnému přijetí
Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.“ Prostřednictvím
webových stránek nebo infostánků ji už podpořilo na 7 tisíc lidí. Úmluva žádá členské státy o přijetí
konkrétních opatření a vytvoření základního standardu v boji proti násilí na ženách - mimo jiné volá po
zakotvení trestnosti jednotlivých druhů násilí v zákonech, zajištění azylových domů nebo telefonních linek
pomoci obětem či po tom, aby se země výskyt násilí snažily monitorovat.
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"Česko je momentálně mezi posledními čtyřmi státy EU, které se k úmluvě zatím nepřipojily,” dodává
Bártová (Amnesty International).
Základní informace o výzkumu „Znásilnění v ČR“
•
•
•
•
•

zadávala Amnesty International ČR ve spolupráci s Českou ženskou lobby
prováděla agentura Focus
vzorek odpovídá populaci v ČR starší 18 let
velikost vzorku: 1040 lidí (odpovídá obecnému standardu pro dotazování vzorku populace)
termín průzkumu: 15. - 24. srpna 2015

Výsledky průzkumu:
98% lidí neodhadlo správně počet znásilnění, ke kterým každý rok v ČR
dojde, většina respondentů se přitom mýlila řádově, když hádala desítky
či stovky skutků znásilnění ročně. Téměř třetina respondentů (29%) na
otázku nedokázala vůbec odpovědět.
Počet odhadovaných skutků znásilnění v Česku je podle různých zdrojů
mezi 7500 a 20000. Jedná se o odhad, protože většina činů není nahlášena
na policii. Z těch, kteří otázku zodpověděli, odhadovala více než polovina
respondentů, že počet znásilnění je do 500.
Pro ilustraci lze doplnit údaj průzkumu FRA (Agentura EU pro základní práva) z roku 2014, podle něhož
má 32% českých žen starších 15 let osobní zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím.
91% lidí mylně odhadlo podíl znásilnění, která oběti nahlásí na policii. Nahlášeno je podle různých
statistik 3-8% skutků, respondenti přitom nejčastěji uváděli 20-50%.
Pouze 16% dotazovaných se svým odhadem přiblížilo podílu pachatelů, kteří jsou za znásilnění následně
odsouzeni. V ČR je to zhruba 150 odsouzených ročně, tedy přibližně 2% všech pachatelů znásilnění.
Většina respondentů se mýlila také v posouzení, kdo nejčastěji násilí páchá. Převažuje přesvědčení, že
pachatelem bývá osoba, kterou oběť nezná (odpovědělo tak 55% lidí). Ve skutečnosti je neznámá osoba
pachatelem jen v cca 20% případů - násilí páchá ve většině případů člověk, kterého oběť zná (partner,
bývalý partner, příbuzný, kamarád, kolega…). Častěji se přitom mýlili muži a osoby s nižším vzděláním.
Velmi znepokojivé je zjištění, že výrazná část společnosti považuje ženu za znásilnění za určitých
okolností spoluzodpovědnou. Téměř polovina (45%) lidí se domnívá, že žena je za znásilnění zcela nebo
částečně zodpovědná, pokud se chovala koketně. Zhruba stejný počet respondentů (43%) jí připisuje
spoluzodpovědnost v případě opilosti. Podle mnohých si žena o znásilnění “koleduje” také pokud je
vyzývavě oblečená (myslí si to 37% respondentů), pokud neřekla jasné “ne” (37%), pokud sama prochází
opuštěným místem (35%), nebo pokud se o ní ví, že měla mnoho partnerů (28%).
O spoluvině oběti jsou přitom častěji přesvědčení muži, respondenti starší 55 let a lidé s nižším vzděláním.
Podepište PETICI za přijetí Istanbulské úmluvy na www.stop.cz nebo využijte vloženého petičního
archu. Podrobnou zprávu z průzkumu lze stáhnout na stránkách www.stop.cz/pruzkum.
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2. ročník Kongresu žen je za námi
Praha 20. června 2015, Národní dům na Vinohradech. Téma: Ženy a média

Kongresu žen jsem se zúčastnila již před dvěma roky, kdy se konal 1. ročník. Už na tomto setkání bylo
navrženo, aby Kongres žen pokračoval dalšími ročníky. Je to úžasné vidět ženy i z jiných spolků, jak jsou
aktivní. Myslím si, že Český svaz žen se prezentoval velice úspěšně a u našeho stánku bylo pořád rušno.
Děkuji všem ženám, kteří se na pořádání Kongresu podílely. Práce a energie, kterou vynaložily, se
zúročila. Na 3. ročníku zase na shledanou. Mokrošová Zdeňka

Kongres žen pohledem jedné z účastnic
Motto: „Feminismus není nadávka“
Po úspěšném I. ročníku Kongresu žen v roce 2013 se v pražském Národním domě na Vinohradech v Praze
uskutečnil v sobotu 20. června 2015 druhý ročník. Hlavním tématem tentokrát bylo: „Ženy a media“.
Naše členky Českého svazu žen v Petrovicích ve složení: Tyrlíková, Pszczolková, Kostková a
Nováková se tohoto Kongresu žen zúčastnily a chtěly by se s Vámi podělit o zážitky z této zajímavé
akce.
Co Kongres žen přinesl?
Plenární diskuze, workshopy a debaty, veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením
žen v České republice a podporou lidských práv. Přilehlé náměstí Míru ožilo doprovodnými akcemi např.
Open cafe blogerek a spisovatelek, hudební program i program pro děti, mezinárodní kuchyní.
O čem se diskutovalo?
Kongres žen měl upozornit na nerovnosti ve společnosti a přinést návrhy k jejich odstranění. Zaujala nás
otázka, kterou diskutující označili rovněž za důležitou, a to tzv. ageismus
(vyřazování starších lidí z práce, funkcí atd.). Rovněž diskutující
upozorňovali i na otázku finančního ohodnocení žen. Hovořilo se také o
obraze romských žen v mediích nebo o domácích porodech.
Na kongres přijelo kolem tisíc lidí. Ačkoliv převládaly ženy, mezi
návštěvníky a vystupujícími bylo i dost mužů. Obecenstvo bylo pestré
nejen, co se týká profesí, ale i věku, rodiče s malými dětmi diskutovali se
seniory. Kongres zahájila předsedkyně a organizátorka Marcela Linková,
vedoucí Národního kontaktního centra - žena a věda. Na Kongresu
vystoupily i zajímavé osobnosti: Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier,
francouzský velvyslanec Jean - Pierre Asvazadourian, socioložka Jiřina
Šiklová, ale i Dorota Warakomská (novinářka, tisková mluvčí Kongresu
kobiet, Polsko) a mnoho novinářů např.: šéfredaktor Hospodářských
novin Martin Jašminský, vydavatel a šéfredaktor Reportu Robert
Čásenský a další). Ve videozdravici kongres pozdravila Věra Jourová,
eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. Tváří Kongresu byla také moderátorka
a novinářka Daniela Drtinová. Jednou z cest, jak upozornit na pokřivené vnímání postavení žen a jejich
obraz v mediích nebo reklamě, bylo provokativní video s touto novinářkou. Jeho autoři schválně vypípli
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slovo „ feminismus“, jako by to byla nadávka. Kongres podpořila Nadace Open Society Fund Praha,
program „Dejme šanci ženám“ byl financován z Norských fondů a zapojili se i další donátoři.
Co si o kongresu myslíme?
Nejsme feministky, jak si někteří lidé o Českém svazu žen myslí. S některými názory žen, které na
kongresu zazněly, se ztotožňujeme, s některými ne. Přesto souhlasíme s takovými to akcemi, které mají v
dnešní společnosti své opodstatněné místo a svůj význam, především pro mladé ženy, ale i ostatní.
Zda byl kongres přínosem nebo ne, doufáme, ukáže čas do dalšího III. ročníku kongresu žen, který se
uskuteční v roce 2017.
Předsedkyně ZO ČSŽ, Mgr. Tyrlíková

Desatero Kongresu žen 2015 „Ženy a média“
1. JAZYK JE MOCNÝ, MLUVME SPRÁVNĚ
Studenti, právníci, sportovci… proč, když mluvíme i
o ženách?
2. BRAŇME SE STEREOTYPŮM
Je to jednoduché: A kdybych byla muž, zeptal byste
se taky tak? Zkuste to jinak!
3. VYŽADUJME ROVNÉ ZASTOUPENÍ ŽEN V
DISKUZNÍCH POŘADECH
Pořádáte debatu, píšete článek, zvete hosty do
pořadu? Vyváženost = pestrost.
4. TRVEJME NA GENDEROVÉ
VYVÁŽENOSTI V REGULATORNÍCH
ORGÁNECH
Kvóty, kvóty, kvóty… fungují.
5. ZÍSKEJTE VÍCE ŽEN DO VEDOUCÍCH
POZIC V MÉDIÍCH
Společnost tvoří 50 % mužů a 50 % žen, proč tedy
nejsou ve vedení médií téměř žádné ženy?

6. VYTVÁŘEJTE PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
PŘÁTELSKÉ RODINĚ
Sdílené pracovní místo, částečné úvazky, práce z
domova… proč ne v médiích?
7. ŘEKNĚTE NE PRODUKTŮM, KTERÉ
PRODÁVÁ SEXISTICKÁ REKLAMA
Sexistická reklama? Ne, děkuji.
8. PODPORUJME RŮZNOST NA
OBRAZOVKÁCH A V ÉTERU
Věk, pohlaví, orientace, etnicita, rasa… na obrazovky
patří vše, stejně jako do každodenního života.
9. NEROZDĚLUJME SVĚT NA MUŽSKÝ A
ŽENSKÝ, JE JEN JEDEN
Svět je jen jeden, náš společný. Pojďme se tak chovat.
10. ŽENY, SPOLUPRACUJME!
Feminismus není nadávka!

Více na : www.kongreszen.cz/rezoluce-2015
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Vybíráme z aktuálních témat

Koncepce sociálního bydlení České republiky a zákon o sociálním bydlení
Otevřený dopis vládě ČR: Koncepce sociálního bydlení
Skupina organizací zabývajících se sociálními právy / právy ohrožených skupin obyvatel (Alternativa 50+,
o.p.s., proFem, o.p.s., Česká ženská lobby, Český svaz žen, z.s., ŽIVOT 90, z.s., Český helsinský výbor,
Vteřina poté, z.s., Platforma pro sociální bydlení) oslovila vládu ČR otevřeným dopisem ohledně přijetí
Koncepce sociálního bydlení České republiky a následně zákona o sociálním bydlení.
V Praze 29. září 2015
Vážený pane premiére, vážené členky a členové vlády,
dovolujeme si Vás vyzvat k přijetí Koncepce sociálního bydlení České republiky a následně zákona o
sociálním bydlení, který by značně ulehčil v nepříznivé ekonomické situaci velkým skupinám obyvatel.
Právo na bydlení obsahuje řada mezinárodních úmluv. Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl.
25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí
jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a
nezbytných sociálních služeb.“ Veřejný ochránce práv v České republice již několik let pravidelně
upozorňuje na absenci systémového řešení dostupnosti bydlení a doporučuje přijetí zákona o sociálním
bydlení jako jeden z kroků prevence sociálního vyloučení a nárůstu chudoby v České republice. Systém
dostupného a sociálního bydlení by také mohl efektivně bojovat s diskriminací na trhu s bydlením, která je
často spojená nejen s etnicitou a národností, ale také s rodinným stavem (např. diskriminace matek
samoživitelek a to i například v přístupu k obecním bytům).
Ohrožení ztrátou bydlení se v České republice týká asi 1,5 milionu lidí. Odhady počtu lidí bez domova,
žijících v nějaké formě nouzového bydlení se pak podle sčítání v rámci Sčítání lidí, domů a bytů v roce
2011 pohybují kolem 11 tisíc. Nezahrnují ale lidi, kteří pobývají mimo tato zařízení např. venku, případně
lidi postižené tzv. skrytým bezdomovectvím, tedy těch, kdo například dlouhodobě „nouzově“ bydlí u
svých známých či rodiny, takže výsledná čísla lidí bez domova mohou být několikanásobně vyšší.
Ze statistických šetření vyplývá, že pro domácnosti jednotlivců, ať už s dětmi nebo bez nich, mohou
náklady na bydlení nezřídka představovat i více než 40 % všech výdajů. To přispívá k většímu ohrožení
chudobou, které je značné zejména u domácnosti osamělých seniorek nebo sólo rodičů (průměrné
ohrožení chudobou u domácností s dětmi je 31,7 %, v případě 2 dětí ale už 43,8 % ). V jejich případě se
totiž jedná o kombinaci obecně poměrně vysokých nákladů na bydlení (medián 20,7 % je v rámci
Evropské unie pátý nejvyšší, větší zátěž mají jen v Řecku, Nizozemsku, Dánsku a Německu) a genderově
podmíněných rozdílů v platech i důchodech. Jsou to právě tyto dvě skupiny, kterým by zákon o
dostupném a sociálním bydlení zvedl v současné době poměrně špatnou životní úroveň, a to z
dlouhodobého hlediska.
Lidé ohrožení domácím násilím (muži, ženy i děti) jsou další významnou skupinou, pro niž by systém
dostupného a sociálního bydlení, zejména toho krátkodobého, představoval až životně důležité opatření.
Odchod od násilného partnera či partnerky je vedle psychické zátěže spojený i s obavami o budoucí
ekonomické zajištění. Pokud oběť nenalezne „azyl“ u svého bezprostředního okolí, často se musí
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spolehnout na poměrně drahý pobyt v azylovém domě v jeho limitovaných podmínkách a to jak z hlediska
časového – azylové domy mají obvykle stanovenou maximální dobu pobytu, tak z hlediska zajištění
soukromí. Pro mužské oběti domácího násilí je pak výrazně omezena i tato možnost. Krátkodobé nebo
přechodné sociální bydlení by situaci právě těchto ohrožených lidí výrazně ulehčilo.
Do problémů s vyššími náklady na bydlení se dostávají i lidé v předdůchodovém věku, kteří přišli o práci
a vzhledem k přetrvávajícímu znevýhodnění na základě věku si těžko hledají nové zaměstnání. Ti se často
dostávají do problémů s úhradou nájmů a dalších nákladů na bydlení a mohou se dostat do svízelné životní
situace.
Existenční potíže mají staří rodiče, kteří si vezmou do bytu děti, které nezvládnou svůj životní zlom
středního věku. Rozšířené jsou i příběhy domácího násilí, jehož oběťmi jsou právě senioři, o jejichž byt
usilují děti i vnuci.
Samostatnou skupinou jsou pak lidé bez domova, pro něž je bez odpovídajícího zázemí návrat do
„běžného“ života velice obtížný. Bez odpovídajícího bydlení je pro ně komplikované si např. najít stálé
pracovní místo, které je nicméně právě pro návrat do života mimo ulici naprosto klíčové. Pevně věříme
tomu, že situace obyvatel České republiky ve znevýhodněné pozici Vám není lhostejná a zasadíte se o
splnění jednoho z nejdůležitějších bodů programového prohlášení vlády. Jsme přesvědčeni o tom, že
dostupné bydlení by se mělo stát jednou z nejdůležitějších veřejných služeb a cílů pro českou společnost.
Kateřina Kňapová, Alternativa 50+, o.p.s.
Jitka Poláková, proFem, o.p.s.
Eva Kavková, Česká ženská lobby
Jana Chržová, Český svaz žen, z.s.

Jan Lorman, ŽIVOT 90, z.s.
Mgr. Lucie Rybová, Český helsinský výbor
Vteřina poté, z.s.
Platforma pro sociální bydlení

Hlasování o nejsexističtější reklamu roku 2015 probíhá do konce října!
Soutěž "Sexistické prasátečko" má za cíl vybrat nejvíce sexistickou
reklamu, se kterou se v České republice můžeme setkat. Záměrem soutěže
není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že
sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých lidí či
může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu
potravy, což si řada firem často vůbec neuvědomuje. Hlasování probíhá od 1.10. 31.10. 2015, vyhlášení
výsledků proběhne 6.11. 2015. Pořádají Nesehnutí Brno. P.s. Loni byl jedním z „výherců“ volební plakát
nominovaný na tuto anticenu našimi kolegyněmi z Havířova!
Hlasování probíhá online na webu http://prasatecko.cz/
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Výsledky průzkumu Kanceláře Ombudsmana pro zdraví (2014)

Kancelář Ombudsmana pro zdraví
Národní 11, 110 00 Praha 1
I: www.ombudsmanprozdraví.cz
E: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

Na průzkumu se v roce 2014 podílela i členská základna Českého svazu žen.
Většina lidí je s lékařskou péčí celkem spokojena, avšak s výhradami
Zhruba 75 procent obyvatel České republiky je obecně s lékařskou péčí v České republice spokojeno, byť
s výhradami k nedostatku informací. Potvrdily to výsledky pilotního průzkumu Kanceláře Ombudsmana
pro zdraví mezi 1028 respondenty. Celkem 50 procent z nich
hodnotí své lékaře jako příjemné, trpělivé a naslouchající.
Zároveň však 71 procent připouští, že nemá od lékaře
dostatek informací o svém zdravotním stavu. Vysloveně
nespokojeno je 16 procent, zatímco pouze 9 procent je velmi
spokojeno (Graf 1.)
„Výsledky dotazníkového šetření především poukazují na
nutnost zvýšení povědomí o právech nejen na straně
pacientů, ale i na straně zdravotníků. Právě takovéto
nedostatky v komunikaci jsou v každé kultuře zdrojem
poškozených vztahů, které negativně ovlivňují úroveň
zdravotnické péče. Zlepšení komunikace s následným
zlepšením péče je hlavním cílem naší kanceláře,“ konstatuje MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel
Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. „Zlepšení komunikace, znalosti práv a možností ve zdravotnictví na
obou stranách je ta hlavní cesta vedoucí k omezení, nedorozumění a následných sporů mezi pacienty a
zdravotníky. Věříme, že přispějeme k otevření konstruktivního dialogu pacientů se zdravotníky,
ministerstvem zdravotnictví a parlamentními a senátními výbory,“ dodal lékař.
První fáze průzkumu se zaměřila na ženy
Průzkum se ve své pilotní fázi soustředil na ženy, čtenářky internetového ženského magazínu Žena-in,
členky Českého svazu žen a pacientských organizací sdružených v Alianci žen s rakovinou prsu. Další
fáze se zaměřením nejen na širokou veřejnost a úroveň zdravotní péče komplexně, ale i na zdravotníky, se
uskuteční na počátku roku 2015. Nejvíce dotázaných bylo ve věku mezi 30 a 40 lety (24,5 procent), 40 a
50 lety (21,2 procenta), 50 a 60 lety (20,6 procent). Celkem 29,4 procenta pocházelo z obcí do 5 000
obyvatel a z měst nad 100 tisíc obyvatel – 25,4 procenta.
Nižší ochota, větší zájem
Více informací o svém zdravotním stavu od svých lékařů by
uvítalo 71 procent z dotázaných. Celkem 36 procent z nich
nedostatek informací přímo vadí. (Graf 2.) „Přitom
zdravotníkům určitě nelze upřít jistou ochotu pacienty
dostatečně informovat a pacientům zase vyšší zájem se více
dozvědět. Naše šetření svědčí však o tom, že tu stále existuje
vzájemné nepochopení či nezkušenost v tom, jak toho
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dosáhnout. Lékař se zpravidla nezeptá pacienta, zda by chtěl ještě něco vědět a pacient se obává další
informace na něm chtít,“ tvrdí MUDr. Martin Jan Stránský. Jen necelých 6 procent respondentů si stěžuje,
že lékař na ně nemá dostatek času a je netrpělivý. Více než 4 procenta uvádějí, že je odměřený a vůbec
nenaslouchá, co jim říkají. Zhruba dvě procenta lidí pak přiznala, že uvažuje o změně lékaře nebo jej již
v poslední době změnila. Další přibližně dvě procenta připouštějí, že sice s lékařem spojena nejsou, ale už
si na něj zvykla. (Graf 3.)
Celkem 89 procent dotázaných je přesvědčeno,
že by pacient měl spolurozhodovat o své léčbě.
Ve 498 případech pak respondenti dodávají, že
hlavní slovo má mít lékař. Pouze 0,5 procenta
si myslí, že by pacient do své léčby neměl
vůbec mluvit a rozhodovat má pouze lékař jako
odborník.
Ordinační doba a malý důraz na preventivní
vyšetření
S ordinační dobou svého lékaře vyjádřilo
spokojenost 78 procent dotázaných. Celkem 83
procent však uvedlo, že není-li praktický lékař přítomen v běžných ordinačních dobách pro nemoc, před
návštěvou se to dozví pouze 16 procent. O změnách v ordinačních hodinách či preventivních prohlídkách
by bylo rádo formou sms, telefonu či e-mailu informováno 89 respondentů. Pozoruhodné je, že pouze 22
procent respondentů uvádí, že je jim nabídnuta pravidelná preventivní prohlídka
Kancelář Ombudsmana pro zdraví je nezávislé centrum pro informace, poradenství a zprostředkování
pomoci pacientům a pracujícím ve zdravotnictví. Od 21. října 2014 se na ni mohou lidé obracet zejména v
případech, kdy byla porušena jejich práva pacientů, která jsou dána právním řádem ČR, či potřebují-li se
poradit, jaká práva (a povinnosti) vůbec v našem zdravotním systému mají. Podnět či dotaz Kanceláří
Ombudsmana
pro
zdraví
lze podat
prostřednictvím
elektronického
formuláře na
www.ombudsmanprozdravi.cz, zasláním staženého a vyplněného formuláře na e-mailovou adresu
ochrance@ombudsmanprozdravi.cz či prostřednictvím vytištěného formuláře zaslaného poštou na adresu
Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1.
Podněty Kanceláři Ombudsmana pro zdraví se mohou týkat zejména situací:

-

kdy došlo vinou nekoncepčnosti systému či chyby lékaře či zdravotnického personálu ke zhoršení
zdravotního stavu pacienta,
kdy byla člověku neoprávněně odmítnuta lékařské péče,
kdy bylo s pacientem zacházeno v rozporu s právem na úctu, důstojné zacházení a soukromí,
kdy byly neoprávněně vybírány poplatky či úhrady za zdravotní péči,
kdy pacientovi byly zbytečně předepisovány léky s vysokými doplatky,

-

kdy řeší pacient problémy s dostupností hrazené péče.

-
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Rok 2015 – 20 let od Pekingu
V roce 2015 mezinárodní společenství slaví 20. výročí Pekingské akční platformy. Evropská unie v
nadcházejícím roce přijme novou Strategii rovnosti žen a mužů, která bude sloužit jako rámec pro
posilování postavení žen v dalších pěti letech. Evropská ženská lobby v příštím roce oslaví své vlastní
25. narozeniny a k té příležitosti vydala inspirativní kalendář, v němž každý měsíc věnuje jednomu
požadavku, který je nutné prosazovat.
Druhé pololetí 2015:

Červenec: Za rovné a
nestereotypní
vzdělávání pro dívky i
ženy

Srpen: Za podporu
nezletilých dívek a jejich
budoucnost

Září: Za kulturu míru
a úcty k lidským právům
žen

Listopad: Za Evropu
bez násilí na ženách a
dívkách

Prosinec:

Říjen: Za posílení

Potvrzujeme: Ženská
práva jsou lidská práva!

postavení žen a vymýcení
chudoby

A nezapomeňme, že ve dnech 25. listopadu až 10. prosince probíhá celosvětová kampaň OSN

16 dnů aktivismu proti genderově podmíněnému násilí.
Určitě se zapojíme!
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