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Úvodem
Nové číslo zpravodaje Žena třetího tisíciletí sice následuje jen velmi krátce po opožděném vydání prvního
letošního čísla, ale obavy, že nebudeme mít tolik článků a informací do tohoto zimního vydání, se ukázaly
jako liché. Nejenže je aktuální zpravodaj o čtyři strany delší, ale spousta věcí se nám do něj ani nevešla.
Moc nás těší, že tentokrát výrazně přibyly příspěvky z krajů (jen tak dál!). Přinášíme také informace ze
dvou organizací, jichž je ČSŽ zřizovatelem – a obě mají shodou okolností letos kulatiny. Nadaci Žena je
15 let a Informačnímu a poradenskému centru Vysočina je krásných 10!
Samozřejmě uvnitř najdete i něco praktických informací souvisejících se změnami v organizaci a novým
občanským zákoníkem a vedle nich i aktuální seznam všech našich pobočných spolků, které jsou
v současnosti již zapsané ve veřejném rejstříku.
Letošek byl velmi rušný co do projektových aktivit, seminářů, kampaní, a tak samozřejmě přinášíme i
ohlédnutí za našimi projekty a výhled na nejbližší období. A aby toho nebylo málo, alespoň v krátkosti se
zastavíme u tématu, které už několik měsíců hýbe nejen naší společností. Podíváme se na něj z pohledu
těch nejohroženějších – tedy žen-migrantek a přidáme (alespoň doufám) něco
praktických a zajímavých informací.
Závěrem bych už jen chtěla popřát příjemné čtení a hlavně krásné Vánoce a
všechno nejlepší do Nového roku – zdraví, štěstí a co nejvíce radostí!
Za redakci, Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ
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Zajímavosti z našich krajů
Svaz žen Češnovice
(Jihočeský kraj)
Na letošní zájezd byl problém sehnat autobus, takže jsme jeli až v sobotu 10. října. První zastávkou na
cestě za poznáním, poučením a zábavou byly katakomby pod kostelem Neposkvrněného početí Panny
Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Krypty byly budovány jako součást kostela v letech 1656 - 1676. Staly se
pohřebištěm členů jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty, měšťanů a vojska. Důmyslný
ventilační systém se podílel na procesu přirozené mumifikace těl. Součástí katakomb je expozice
instalována v původních prostorách krypt. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Lze tu získat zajímavé informace o jezuitském řádu a životě v 17. století.
Poté jsme zamířili přibližně třináct kilometrů na jihozápad od Klatov, kde se na vrchu nad širokým údolím
Úhlavy nachází zřícenina hradu Klenová. Spolu s přilehlým zámkem z 19. století a celým komplexem
staveb v podhradí, je areál
spravován Galerií Klatovy. První
zmínka o pánech „z Klenového“
pochází z roku 1287. Už od
poloviny 17. století hrad pustl a tak
se okolo r. 1737 připomíná jako
trosky. Obnovu zříceniny v duchu
dobového romantismu a výstavbu
zámku započal budovat v r. 1832,
hrabě Eduard Stadion. V místě
příkopu vznikl park, ve zřícenině
byla vybudována vyhlídková terasa,
odkud je krásný výhled po okolí.
Do roku 1948 Klenovou vlastnila
rodina malířky Vilmy Vrbové –
Kotrbové, poté byl vlastníkem stát.
Po roce 1989 byl celý areál vrácen
paní Vilmě Vrbové – Kotrbové.
Paní Vilma neměla dědice a tak
zámek odkázala státu s podmínkou, že zde zůstane galerie. V zámku je pěkná zámecká restaurace, kde
jsme si dali dobrý oběd a odpočinuli si.
Popojeli jsme 40 km a před námi se objevil monumentální hrad Rábí tyčící se na vápencovém kopci nad
stejnojmennou obcí. Je to nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním
z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Jádro hradu vzniklo patrně na počátku
13. století. Předpokládá se, že úkolem hradu bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice
a Horažďovice a také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy. Jan z Rýzmberka, jenž byl znám
jako politický činitel a odpůrce husitů vlastnil hrad od r. 1407. Proto také husitská vojska hrad dvakrát
obléhala a dobyla, a to v roce 1420 a 1421. Při druhém obléhání byl před branami hradu vážně zraněn
v oblasti pravého oka vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Právě se ztrátou Žižkova oka je hrad dodnes
spojován. Při prohlídce nám průvodkyně pustila audiovizuální simulaci středověké bitvy. Bylo to velmi
zajímavé a působivé. Zájezd jsme zakončili kávou v místní hospůdce.
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Opět v sobotu 1. listopadu jsme se byli podívat v malé sklářské huti v
Hluboké nad Vltavou. Krok za krokem jsme poznávali z jakých
surovin a při jaké teplotě se vyrábí sklo. Ještě zajímavější byly
praktické ukázky různých způsobů rukodělné práce na finálních
výrobcích ze skla. Viděli jsme foukání skla, vytahování roztavené
skloviny do rozmanitých tvarů a opravdu mikroskopickou “piplačku”
s foukáním a tvarováním korálků. Kdo z návštěvníků chtěl, včetně
dětí, mohl si za vydatné pomoci majitele vytvarovat skleněnou
květinu a se stonkem. Ty jsme mohli vyzvednout až za několik dnů,
protože musí pomalu chladnout v peci. Nejvíc se na své květiny
pochopitelně těšily děti. Jejich výrobky byly určitě nejkrásnější.
Jana Božovská

Kulinářská soutěž – předvánoční čas
(Středočeský kraj)
Dne 21.11.2015 uspořádala Okresní rada žen Rakovník společně se Základní organizací ČSZ Kněževes již
čtvrtý ročník Kulinářské soutěže – předvánoční čas. Soutěž se konala v místní sokolovně.
Do Kněževsi jsme se začaly sjíždět již mezi 10. a 11. hodinou. Soutěžící organizace měly připravený stůl,
na který naaranžovaly svoje kulinářské výrobky. Kolem půl jedné
se ty z nás, které měly zájem, odebraly do Muzea lidových krojů
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Jedná se o stálou expozici,
která je umístěna místní základní škole. Celou expozicí nás
prováděla paní Věra Čurdová, velice příjemná dáma, která nás
seznámila s krajovými kroji a jejich odlišnostmi, také s jejich
výrobou – například
používání ozdobných
knoflíků se třemi
dírkami,
vestičkou
pošitou
rybími
šupinami, významem
používání barevných
a černých šátků, také
s tím, že kroje se
dědily z generace na
generaci.
Všechny
tyto kroje jsou od
soukromých osob buď zapůjčeny, nebo darovány. Nejedná se o státní sbírku, ale provozuje ji občanské
sdružení, které je neziskovou organizací.
Po prohlídce jsme se odebraly zpět do místní sokolovny. Soutěžní stoly dostaly svá pořadová čísla,
připravila se bohatá tombola, všechny přítomné dámy se pohodlně usadily a program mohl začít.
Oficiálního zahájení se ujala předsedkyně Okresní rady žen v Rakovníku paní Zdena Sklenková. Přivítala
nás také předsedkyně ZO Kněževes paní Hana Plačková. Hned po úvodu vystoupily děti místního kroužku
aerobiku a roztleskávaček s velice temperamentním programem. Poté vystoupilo dívčí trio a se svým
kytarovým doprovodem zazpívalo několik moderních písní. Nakonec vystoupily menší děti ze základní
školy a předvedly pod vedením paní učitelky pásmo básniček a písniček na čertíkovské téma.
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Význam vánoc a čas adventu připomněla pěknými slovy místopředsedkyně ORŽ Rakovník paní Jana
Černá.
Do samotné soutěže se přihlásilo se svými výrobky a dekoracemi 5 základních organizací a to: ZO
Kněževes, Rakovník 6, Rakovník 19, Příčina, Kolešovice a Slabce. Byla jim přidělena libovolná čísla
stolů a potom anonymně hodnocena. Každá z organizací obdržela 3 hlasovací lístky, ve kterých určila
pořadí prvních třech nejlepších.

Po vyhodnocení byly sděleny výsledky soutěže:
1. místo (stůl č. 4) ZO Rakovník
2. místo (stůl č. 1) ZO Kněževes
3. místo (stůl č.2) ZO Slabce.
Předsedkyně ZO Kněževes nám představila a zároveň přivítala paní Kateřinu
Damiánovou, která se zabývá především bylinkami, ale i zdravým životním
stylem. Byly jsme seznámeny s významem bylinek na naše zdraví. Paní
Damiánová byla zaplavena dotazy ohledně zdravotních potíží, ochotně poradila
a doporučila patřičné bylinky. Bylo možné si je ihned zakoupit.
Kolem 15. hodiny následovalo
losování tomboly. Ceny byly
rozděleny do poslední. Během celé soutěže byly vystaveny
výrobky Domova Kolešovice s možností zakoupení. Po
ukončení oficiální části následovala volná zábava, jejíž čas
nám zpříjemňovala hrou na harmoniku paní Alena Folbrová,
učitelka mateřské školy v Rakovníku.
Tak, jako předešlé ročníky, i tento byl ve všech směrech
vydařený. Závěrem je třeba poděkovat ZO Kněževes a ORŽ
Rakovník za perfektní zajištění. Budeme se těšit zase za rok.
L. Porcalová, předsedkyně 6. ZO Rakovník

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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Krajský Seminář 16. - 17. 10. 2015 v Praze
(Středočeský kraj)
Již tradičně pořádá KRŽ našeho kraje podzimní seminář v Praze v nádherných prostorách Kaunicova
paláce a ani tento rok nebyl výjimkou. Kolem druhé odpoledne se začaly scházet naše členky, začínáme,
jako vždy, přátelským „pokecem“ u kafíčka. Ve čtyři hodiny oficiálně začal náš seminář a to přivítáním
účastnic naší předsedkyní Miladou Remešovou.
Páteční program je ve znamení: Bavíme se!
Štěpánka Duchková, moderátorka a novinářka nás pobavila svými zážitky ze své činnosti a dala nám i
rady, jak se chránit před NOVINÁŘI. Další kulturní vložka byla v podání úžasné osobnosti herce Oldřicha
Víznera. Byl prostě bezvadný a moc jsme se zasmály. Na závěr jsme si zazpívaly Hašlerovy písničky.
Pavel Skalický s kolegyní nám nejen zahrál, ale vyprávěl i zajímavosti ze života slavného pana Hašlera.
Společné posezení v saloncích u sklenky vína večer zakončil a poté jsme se přesunuly do nedalekého
Hostelu.
V sobotu ráno jsme vstávaly relativně brzy a přesunuly jsme se na snídani, která na nás čekala v
Kaunicově paláci.
Sobotní program byl hrazen z projektu, který získal ČSŽ na téma:
Násilí páchané na ženách.
1. část – Eva Hurychová – Život bez násilí je právo každé ženy:
problematika porušování ženských práv v oblasti domácího násilí.
2. část Alžběta Možíšová - Domácí násilí / genderově podmíněné
násilí: historický exkurz Istanbulská úmluva. Domácí násilí v
neheterosexuálních párech.
3. část Diana Gregoriová – Sexismus v reklamě a zobrazení žen v
médiích: dopady na genderovou necitlivost ve společnosti.
Závěrem našeho semináře bylo vylosování malých dárků pro každou účastnici. Seminář se velmi líbil a již
se těšíme na příští rok.
Milena Tenczová, vedoucí krajského střediska
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Novobělské babičky potěšily seniory v Novém Jičíně
(Moravskoslezský kraj)

Naše „Novobělské babičky“ 13. května byly potěšit nemocné a přestárlé seniory v domově seniorů
Paprsek v Novém Jičíně. Svým vystoupením plným písniček a humorného povídání zpestřily přítomným
středeční odpoledne. Babičky tam jezdí pravidelně každý rok a oni se na ně vždy moc těší. Zazpívají si
s nimi, zasmějí se a zapomenou na chvíli na své neduhy a nemoci. Mnozí z nich jsou upoutáni na vozíčku.
My „Novobělské babičky“ se tam vždy těšíme, protože rády děláme lidem a zvlášť nemocným a
opuštěným radost.
Dana Námešná, předsedkyně ZO

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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Nová mateřská škola z našeho pohledu
(Moravskoslezský kraj)
27.8.2015 jsme se jako
většina obyvatel Nové Bělé
zúčastnily
slavnostního
otevření nové mateřské
školy. Naskytl se nám
úžasný pohled na barevnou
budovu, která připomínala
skládanku
Lego.
Její
oranžovo – žluté zbarvení se
prolíná i v interiéru nové
budovy. Příjemně sladěné
oranžovo-žluto-zelené prvky se prolínají všemi třemi třídami a každá třída má i svou specifickou barvu.
Zavzpomínala jsem si, jak jsem
1.12.1965 nastoupila do MŠ na
Kokešově ulici. Ale to, co se dnes
nabízí a po dokončení zahradních
úprav ještě nabízet bude, tak to jim
můžu jen závidět, že už mám tolik
roků a už v MŠ neučím. Za naši
organizaci ČSŽ jsem z dobrovolných
darů na našich vánočních a
velikonočních výstavkách předala
dárkový šek s částkou 13 796,-Kč do
rukou paní ředitelky Ing. Jarmily
Charvátové na nákup nových hraček a
pomůcek pro děti. Chceme popřát
celému kolektivu pracovnic MŠ, ale i dětem, ať se jim v nové mateřské škole líbí a jsou tam spokojení a
šťastní.
Za ČSŽ Námešná, Danuše

Ženy z ČSŽ versus Novobělští senioři
(Moravskoslezský kraj)
Je všeobecně známo, že ženy ČSŽ a klub seniorů v naší obci spolupracují již řadu let na různých akcích.
Aby ne, když 3/4 seniorek je také členkami ČSŽ. A tak, když je potřeba, jeden druhému vypomůžeme.
Jedna ze zdařilých akcí v poslední době byl zájezd na zámek Buchlovice a návštěva Velehradu. Byl
krásný slunečný červnový den, a my se společně v počtu 48 osob vypravili směr Jižní Morava. Autobus
plně obsazen, výborná nálada a tak nic nebránilo, abychom se vydali na 3 hodinovou cestu. Během jízdy
jsme mohli pozorovat naši krásnou zem. Málokterý stát má tak rozmanitou přírodu jako my. Opravdu,
naše zem je tak krásná, že není třeba jezdit někam do ciziny, abychom obohatili svou duši o nové pocity a
zážitky. Náš první cíl byly Buchlovice se svým barokním zámkem. Mnozí z nás tam jeli poprvé. Barokní
zámek je překrásný, kolem je velká zahrada plná zákoutí a rozmanitých stromů. Před zámkem je fontána a
udržované záhony s krásně tvarovanými keři. Naše průvodkyně, která vypadala jako komtesa ze zámku,
nás fundovaně provedla interiérem a povyprávěla i o historii. Zámek nechal postavit pro svou ženu
Anežku Eleonoru z italského rodu Collona urozený hrabě Jan Detřich Petřvaldský. Poslední majitel zámku
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neměl děti a tak v době restitucí nebyl žádný dědic a zámek tak zůstal ve správě státu. Dnes je to naše
národní kulturní památka. Součástí prohlídky byla i výstava fuchsií v zámeckých sklenících. Krásně
rozkvetlé
fuchsie,
oliandry,
bungavile a ibišky, které jsme viděli
v rozmanitých barvách, potěšily
naše oko. Mnozí z nás si domů
odváželi také kus té krásy. Pak jsme
si prohlédli malé náměstí se
spoustou restaurací a kavárniček, ve
kterých jsme si dali chutný oběd dle
své chuti.
Ve 14 hodin jsme odjeli na
Velehrad, který je vzdálený od
Buchlovic asi 9 km. Krásná
monumentální bazilika, ve které
sloužil mši i Jan Pavel II, je významné duchovní centrum, místo častých církevních poutí a shromáždění a
také Cyrilo-Metodějských oslav. Bazilika nás ohromila nejen svou velikostí, ale i vnitřním interiérem,
který v současnosti prochází renovací. Je tam vidět restaurování nástěnných fresek a zlacení exponátů.
Peníze, které církev získala v restitucích, využívá k udržování církevních památek pro další generace.
Prošli jsme se po okolí Velehradu, některé z nás navštívily unikátní výstavu sběratelských panenek, mnozí
si dali v místní kavárně kávu a vynikající zákusek. Zkrátka, opět jsme prožili krásný den plný zážitků.
Cestu domů nám naše zpěvačky zpestřily svým zpěvem. Věřím, že i nadále bude dobrá spolupráce při
dalších akcích, např. výstavkách a už se těšíme na další hezký zájezd v září, tentokrát pořádaný ČSŽ.
Účastnice zájezdu Dana Námešná, předsedkyně ZO

Ruda nad Moravou – Hostice
(Olomoucký kraj)
Členky ČSŽ Ruda nad Moravou - Hostice uspořádaly
dne 27.8.2015 výlet do Jeseníku s cílem navštívit
Priessnitzovy lázně a evropskou raritu – balneopark.
Sešlo se 9 členek a 8 vnoučat. Po jízdě vlakoautobusem
jsme přesedly na výletní lázeňský vláček, který nás za
krásného počasí vyvezl k sanatoriu Priessnitz. Po
prohlídce sanatoria jsme vystoupaly na vyhlídkovou věž
a za výkladu průvodce se pokochaly pohledem na
horstvo Hrubého Jeseníku a části Rychlebských hor. Poté
jsme procházely balneoparkem nad lázněmi a využívaly
léčebný pramen – namáčely končetiny do žulových koryt
s ledovou vodou. Děti s radostí využily cvičící stroje,
dětské sportovní centrum a koupání v ledové vodě. Po
příjemné únavě jsme krásný výlet zakončily zpěvem v autobusu a přislíbily, tato krásná místa ještě jednou
navštívit.
Za ZO Ruda nad Moravou – Hostice, Marie Ondráčková
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A do pyžam…
(Zlínský kraj)
Akce Krajské rady žen Zlín, která se uskutečnila 26. září 2015, vznikla spontánně. Zjistily jsme, že
v sobotu 26.9.2015 je Den železničářů a zlevněnou Síťovou jízdenku, která platí každou sobotu pro dva
dospělé a tři děti, může použít pět osob bez rozdílu věku. Řekly jsme si: „To by se dalo super využít na
návštěvu Prahy a divadla“. Začaly jsme pátrat po odpoledních divadelních představeních, abychom se
vrátily včas domů. Našly jsme Divadlo Palace na Václavském náměstí s komedií „A do pyžam“. Po
nabídce Okresním radám se přihlásilo celkem 43 členek z kraje. Okresními radami žen byly vybrány ženy,
které pro svaz žen obětavě pracují, také proto jim Krajská rada žen uhradila vstupenku v hodnotě 420 Kč,
jako odměnu za jejich aktivitu. Z Moravy jsme odjížděly za deště, ale Praha nás přivítala hezkým, i když
trošku chladným počasím.
Začátek představení byl v 15.00 hodin a
tak byl čas na památky, historii, ale i
nákupy. Odpoledne jsme si daly sraz
tradičně u sv. Václava a společně
vyrazily do divadla. Hlediště bylo
zaplněné do posledního místa a
komediální smršť našich předních herců
Jiřího Langmajera, Davida Suchařípy,
Kateříny Herčíkové a dalších začala.
Představení bylo neskutečné. Divadlo se
otřásalo smíchy od začátku do konce,
kdy se manželský propletenec dal do
pořádku.
Představení skončilo kolem 17. hodiny a
tak ještě zbyl čas na krásy Prahy.
Odjížděly jsme v 19 hodin.
Při loučení děvčata s úsměvem děkovala za krásně prožitý den a projevila přání, opakovat tuto akci i
v roce 2016. Tak snad to vyjde.
Hana Königová, vedoucí krajského střediska Zlín

Marlenka – medový sen
(Zlínský kraj)
Okresní rada Českého svazu žen Vsetín uspořádala o prázdninách výjezdní zasedání do Frýdku – Místku
na prohlídku výrobní haly firmy Marlenka, která zde vyrábí skvělé a populární medové dobroty této
značky. Po projednání důležitých věcí ORŽ jsme se v Návštěvnickém centru dozvěděly, že společnost
založil v roce 2003 Armén Gevorg Avetisjan se svou sestrou a začali péct dorty podle staré rodinné
arménské receptury. V době vzniku měla firma jednoho zaměstnance, ale od té doby se dramaticky
rozrůstá.
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V roce 2009 byla postavena za 330 milionů korun ve Frýdku – Místku nová výrobní hala, do které se
vejde 80 m dlouhá výrobní linka a za 1 hodinu dokáže vyrobit (upéct a zabalit) neuvěřitelných 1000 dortů,
které vyváží do celého světa!
Po výborné kávičce a bohaté ochutnávce produktů
jsme opustili Návštěvnické centrum a vydali se na
prohlídku výrobní linky. Z prosklené vyvýšené
chodby jsme fascinovaně pozorovali celou výrobu
od míchání těsta po balení hotových dortů.
Medové dorty jsou vyráběny bez konzervačních
přísad a syntetických barviv. Díky kvalitním
surovinám mají výjimečnou kvalitu a chuť a my už
dneska dobře víme, proč tomu tak je. Bylo to velmi
zajímavá zkušenost a všem tuto návštěvu
doporučujeme.
Za ORŽ Vsetín: Zdeňka Šlachtová a J. Hrabinová

Nový spolek žen v Počenicích – okres Kroměříž
(Zlínský kraj)
Počenice jsou malá obec na jižní Moravě s asi 750 obyvateli. Od února tohoto roku se začaly ženy v obci
scházet na pravidelných měsíčních setkáních. Vždy večer poslední středu v měsíci máme příležitost a
důvod k setkání. Někdy si přineseme malé občerstvení ke kávě a jen tak si povídáme, aby byla dobrá
informovanost. Jindy má večer konkrétní náplň. Od
února se toho uskutečnilo mnoho – před Velikonocemi
jsme společně pekly a následně zdobily perníková
vajíčka a košíčky. V březnu jsme oslavily MDŽ a
zástupci našich mužů a manželů dokonce přinesli pro
každou z nás krásnou růži. Také jsme si udělaly besedu
o Argentině, abychom se přenesly do dalekých a
exotických krajů. Bylo to velmi zajímavé povídání
manželů Hlavinkových z Kroměříže, kteří tuto zemi
navštívili na pozvání krajana žijícího v Argentině více
než 40 let.
 oslava MDŽ

Abychom udělaly i něco pro obec, pomohly jsme uspořádat dvě
taneční zábavy na otevřeném prostranství zvaném „Ořecháč“.
Což je prostor s tanečním parketem a zahrada osázená
ořechovými stromy. První zábava byla v květnu a další na závěr
letní taneční sezony na konci prázdnin. Zábavám předcházel ve
spolupráci se spolkem hasičů a sportovců velký úklid. Ale vše se
vydařilo.
Brigáda před zábavou – květen 2015 
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A abychom jen neseděly doma, ve spolupráci s obcí byl uskutečněný v říjnu zájezd na koštování vína: tzv.
Mutěnické chodníčky.
A nejrušnější je prosinec. A příprava na vánoce. Už
v listopadu jsme se opět sešly na pečení a zdobení perníčků a
z perníkového těsta vyráběly svícny. Pomáhala a vzorem byla
paní Procházková z Kroměříže, která je v této činnosti
nepřekonatelná. Svícny budou ozdobou na vánoční posezení.
Připravujeme dvě – jednu s hudbou pro spoluobčany a druhou
jako za odměnu pro nás. Za celý rok si zasloužíme ocenit
samy sebe, jak jsme
byly
pilné.
A
abychom si mohly
zatancovat, zveme i
naše manžele či přátele.
Hybatelkou všech aktivit je naše předsedkyně Jarka Sedlaříková.
A že to jde, za to vděčíme dobré spolupráci se starostkou obce,
která nám poskytuje místnost na setkávání, a je současně i naší
členkou.
Rok 2015 byl pro naši činnost rokem prvním a z našeho pohledu rokem úspěšným. Snad bude takový i ten
přicházející. To přejeme nejen sobě, ale všem členkám Českého svazu žen.
Zpracovala Pavla Polišenská

Ohlédnutí za výstavou „Kouzlem adventního času“
(Zlínský kraj)
Pro nás všechny je předvánoční adventní čas
nádherným obdobím, kdy se připravujeme na
vánoční dobu oslavující narození Ježíška, vánoční
svátky a rodinná setkávání, která zvláště v dnešní
době mají velikou hodnotu. Také ženy ze Spolku
rožnovských žen chtěly přispět ke zklidnění této
doby. A ví, jak zkrášlit své domovy a tím také doma
mít krásnou rodinnou pohodu a možná i zlepšit
mezigenerační vztahy…
Naše 6. výstava Kouzlem adventního času se
konala ve dnech 27. – 29. listopadu 2015 ve
Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Co
předcházelo otevření výstavy? Nákup aranžerských
potřeb i materiálu, příprava zeleně, tři dny od rána do večera zdobení věnců i dalších aranžmá… Na
přípravě se podílelo okolo padesáti žen a ty, které chodí do práce, si často vzaly dovolenou nebo náhradní
volno. Skláníme se před obětavostí členek Spolku rožnovských žen. Všem patří za jejich práci veliké
poděkování.
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V pátek 27. 11. v 9 hodin přišli na výstavu první návštěvníci. Při vchodu do sálu na ně dýchla atmosféra
předvánočního času, připravené a voňavé nazdobené adventní věnce i další milá aranžmá snad všechny
hodně pohladila po duši. A výrobky
našich členek – háčkované věci,
patchwork, voňavé a krásně zdobené
perníčky,
paličkovaná
krajka,
obrázky, pergamano, keramika,
nádherné výrobky z papíru – zkrátka
– máme se čím pochlubit. Velmi
žádaní byli i ptáčci, andílci,
chaloupky a další výrobky ze
střediska Kamarád. Jsme rády, že
alespoň takto můžeme pomoci.
Melodie, které zněly sálem, ještě
více
umocnily
tuto
krásnou
atmosféru – o to se přičinila paní
Jana Vařejčková. Výzdobu na chodbě připravily děti ze ZŠ Koryčanské Paseky, v 1. patře malé děti
potěšilo loutkové divadélko ROLO. Za dva a půl dne konání navštívilo naši výstavu okolo 1 200 občanů.
Mezi návštěvníky byli nejen zastupitelé města, ale taky předsedkyně ČSŽ z Prahy, paní Mgr. Jana
Chržová. Je vidět, že tato výstava Spolku rožnovských
žen je v našem městě oblíbená a stala se milou tradicí.
Tato akce byla podporována městem Rožnov p. R.,
děkujeme za pomoc i zaměstnancům T-klubu.
A to ještě není všechno. Část adventních aranžmá i
věnců je po ukončení výstavy předána do Domova
seniorů v Rožnově p. R. a taky do hospice
CITADELA ve Valašském Meziříčí, kde vyzdobí
jejich prostory. Snad i tam potěší dočasné obyvatele
těchto zařízení. Za celoživotní práci a lásku, kterou
dávali ve svých rodinách, si to zaslouží. Snad se rozzáří
i jejich oči… Jsme jim toho hodně dlužni…
Najednou bylo nedělní odpoledne – konec výstavy. Také Vy jste nestihli na naši výstavu přijít? Snad bude
i příště… Přejeme Vám klidné adventní dny a překrásné vánoční svátky v kruhu svých rodin.
Marie Rethyová, předsedkyně ČSŽ – Spolku rožnovských žen
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Víte, že …. (z víkendového semináře)
(okres Plzeň – sever)

Víte že,



při užívání léčivého přípravku hraje velmi významnou roli nápoj, kterým léčivo zapíjíte, potrava,
kterou konzumujete, koření, které při přípravě jídel používáte a rovněž tak i doplňky stravy, které
užíváte?

Účastnice víkendového semináře uskutečněného v rámci získaného grantu z Nadace Žena, členky
základních organizací ČSŽ okresu Plzeň - sever a další – ano - a to byl i sledovaný cíl předloženého
projektu Jak správně užívat léčivé přípravky.
Důsledkem uvedených skutečností může být totiž zvýšení nebo naopak snížení až ztráta účinku
užívaného léčivého přípravku nebo výskyt nežádoucích účinků s následkem poškození zdraví.
Alkohol v kombinaci s léčivy, ale i šťávy z citrusových plodů, kterými bychom zapíjely léčiva, mohou
obsah účinné látky v léčivém přípravku silně ovlivnit, a proto se doporučuje zapíjet léčiva čistou vodou.
Právě tak může léčivý účinek ovlivnit skladba stravy, navíc různě kořeněné, kterou konzumujeme.
Důležité je i, zda léčivý přípravek užívat před nebo po jídle.
Je proto nezbytné dbát rady lékaře a lékárníka a pečlivě si pročíst příbalovou informaci, která je
součástí každého léčivého přípravku a informuje nás o tom na co je přípravek používán, čemu
věnovat pozornost, jak se užívá, zda před, při nebo po jídle, případně jaké nežádoucí účinky se
mohou projevit, jak přípravek uchovávat. Informace zahrnuje i samotné složení přípravku s jeho
účinnou látkou, vzhled přípravku a množství, které balení obsahuje.
Daný cíl byl podpořen přednáškami s prezentací související s péčí o duševní zdraví ať již konkrétně
zaměřené na poruchy paměti nebo v širším pohledu na kvalitu zdraví v seniorském věku. Tak jsme se
dozvěděly i o nové vládou přijaté strategii Zdraví 2020, v níž jsou i dva samostatné programy věnované
stárnutí populace a duševnímu zdraví. Do nich se budou moci přihlásit v rámci vyhlašovaných projektů
MZ ČR i neziskové organizace.
Přínosem byla i účast zástupkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny, u které je většina našich členek
pojištěna. Prezentací, doplněnou o stánek pojišťovny, jsme byly informovány o činnosti a zaměření
regionální pobočky pro Plzeňský kraj, o výhodách Klubu pevného zdraví i o Fondu prevence, který by
bylo možno případně využít pro jeden z projektů vyhlášeného pro rok 2016 s tématem Preventivní
prohlídky - základ péče o zdraví.
Víkendový seminář byl zpestřen o společenskou část tvořenou návštěvou prostor Senátu ČR s
komentovanou prohlídkou a divadelním představením ve Vinohradském divadle. Celá akce probíhala od
9. do 11. října 2015 v Praze v Hotelu ILF, který se nám osvědčil již v předchozích letech, kdy v něm
proběhly dva sjezdy ČSŽ. Hotelový personál nám zabezpečil přátelské prostředí, skvělé stravování,
příjemné ubytování a vstřícné zacházení.
Okresní rada ČSŽ Plzeň - sever
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A ještě z Olomoucka
(Olomoucký kraj)
Zavírání studánek
Krásného podzimního svátečního odpoledne využilo devět dospělých a sedm dětí k zazimování studánky
v katastru obce Radomilov. Příroda nás přivítala všemi barvami tak, jak to někdy na podzim bývá. Za
zpěvu písničky a recitace Sládkovy básně děti
speciálním klíčem uzamkly studánku k zimnímu
spánku. Všichni účastníci si slíbili, že na jaře další
studánku odemkneme.

Beseda o Číně
Dne 11. 11. 2015 se uskutečnila předem oznámená
beseda s Jitkou Vernerovou, dcerou naší rodačky. Jitka
studuje 3.
ročník na
Univerzitě Palackého Olomouc čínštinu a byla vybrána na
vládní stipendium pro školní rok 2014/2015 od září do
června v Číně, v 10 milionovém městě Nanjing. Svoji
besedu měla uspořádanou tak, jak celý rok v Číně žila a
doplnila ji svými fotografiemi a videi. Zaměřila se na tyto
okruhy: osobní prostor, hygienu, vše špatné z těla ven,
mobily, pověrčivost, neztratit svoji tvář, stolování, sportem
ku zdraví a cestování spojené s návštěvou přírodních krás a
historie.
Nejzajímavější byla návštěva muzea oběti masakru v
místě studia Nanjing, kde za čínsko-japonské války v
roce 1937 v průběhu jednoho měsíce bylo
zmasakrováno 300 000 obyvatel a znásilněno více jak
80 000 žen. Navštívila také Guilin – vápencové
homole kolem řeky Li Xian, Terakotovou armádu - 3
hrobky unikátní v tom, že žádný voják není stejný.
Toto mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin bylo
vybudováno ve 3.století před n.l. a náhodně objeveno
při kopání studny v roce 1976. Dále město Shangai,
kde jsou mrakodrapy a druhá nejvyšší budova na světě;
Peking, Zakázané město, Bránu nebeského klidu,
mauzoleum Mau ce-tunga a mnoho dalších zajímavostí
hlavního města. Besedu zakončila odpověďmi na dotazy zúčastněných. Návštěvníci besedy byli nadšeni
vynikajícím přednesem a zajímavými tématy.
Za ZO Ruda nad Moravou, předsedkyně Eva Kobzová
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Od žen z Třebihošti
(Královéhradecký kraj)
Setkání žen ve Třebihošti
V sobotu dne 10. října 2015 se v motorestu U Lípy ve Třebihošti konalo setkání žen z trutnovského a
hradeckého okresu. Setkání žen se uskutečnilo na základě návrhu žen, který byl přednesen na okresním
shromáždění letos v březnu. I když jsme očekávaly větší účast, zúčastnilo se pouze 22 žen. V útulném
prostředí motorestu po přivítání od předsedkyně ZO ČSŽ Třebihošť následovalo kulturní vystoupení
místních dětí, které s nimi připravila členky výboru základní organizace, paní Peterová. Všechny ženy je
velmi pozorně vyslechly a děti byly překvapeny, jaké bylo ticho při vystoupení a jak ženy reagovaly.
Náhodou v tento den byly ve Třebihošti na výměnném pobytu jedna dívka z Iránu a chlapec z Indie a i ti
se na vystoupení přišli podívat, a jak nám tlumočnice říkala, u nich nic podobného není. Potom
následovala informace předsedkyně ORŽ paní Bláhové a vedoucí krajského střediska, paní Lukášové. Po
chutném obědě byla připravena beseda s místním mladým mužem Ivo Janečkem, který každoročně vyjíždí
na kole po Evropě. Tentokrát nás prostřednictvím videa a fotografií seznámil se svou cestou do Řecka.
Ženám se beseda také velmi líbila.
Na závěr bych ráda poděkovala místním hasičům, kteří zajistili dopravu žen ze Dvora Králové a zpět,
protože do Třebihoště není v sobotu autobusové spojení.
Dětský den ve Třebihošti
V sobotu dne 6. června 2015 se v odpoledních hodinách konala u příležitosti dne dětí sportovně kulturní
akce, které se kromě místních dětí zúčastnily děti z MŠ Radost ve Třebihošti a 14 mladých hasičů
z hasičského kroužku při SDH Třebihošť. S organizací pomáhali dospělí hasiči z výše uvedeného SDH,
kteří dětem předvedli hasičský útok a připravili pro ně několik jednoduchých soutěží s požární tématikou.
S organizací též pomáhaly členky ZO ČSŽ ve Třebihošti. Pro děti byly připraveny různé zábavné hry a
soutěže, za které pak dostaly malou odměnu. Bylo zajímavé, jak i ty nejmenší se zápalem a plným
zaujetím soutěžily a snažily se vyhrát co nejvíce cen.
Tato akce splnila několik účelů, děti se sešly a ve velké kolektivu soutěžily, seznámily se s požárním
sportem a některé projevily zájem o zapojení mezi mladé hasiče. A nakonec i doprovázející rodiče a
prarodiče se mohli radovat ze svých ratolestí.
Eva Bláhová

! POZOR !
Z důvodu úspor na bankovních poplatcích jsme změnily tzv. Povodňový účet:
Nové číslo účtu: 236404968 / 0300
Aktuální zůstatek: 111 815,90 Kč

15

Z Vysočiny
Český svaz žen na Vysočině se dlouhodobě a cíleně již řadu let věnuje aktivitám zaměřeným nejen na
ženy samotné, ale i na jejich rodiny, děti, seniory i mezigenerační soužití. Nebylo tomu jinak ani
v letošním roce, kdy byla naše celoroční činnost od
základních organizací až po společná krajská setkání
tématicky realizována pod společným názvem „Na
Vysočině fandíme rodině“. Díky každoroční dotační
podpoře ze strany Kraje Vysočina v rámci „Koncepce
prorodinné politiky na léta 2012 – 2016“ bylo možné
vyhlásit i vlastní grantový program při příležitosti
Mezinárodního dne rodiny a podpořit tak 19 našich ZO
v celkové výši 86.410,- Kč.
Díky obrovské pomoci našich ZO ve Svratce, Batelově
i zapojení žen z celého okresu v Náměšti nad Oslavou
se podařilo krajskému středisku uskutečnit Dny pro
Krásy každé generace - Batelov
rodinu s třígenerační soutěží rodinných týmů pod
společným názvem „Krásy každé generace“. Soutěže se
zúčastnilo vždy 5 rodinných týmů. S úkoly, které soutěžní týmy plnily, se mohly seznámit a na vlastní
kůži vyzkoušet i účastnice krajského víkendového setkání, které se konalo na konci října ve Štokách na
Havlíčkobrodsku. Velmi nás potěšilo, že předsedou
poroty byl vždy starosta obce nebo města a nedal na
svoje „ženy“ dopustit.
Uskutečnila se také řada besed, seminářů a kulatých
stolů a to nejen na úrovni našich okresů, ale také
přímo na akcích, které pořádala krajská organizace.
Z poznatků a podnětů všech zúčastněných bylo
vybráno jako hlavní tématické zaměření naší krajské
organizace pro rok 2016 téma pod společným názvem
Krásy každé generace – Náměšť
„Bezpečná a informovaná Vysočina“. Toto téma
velmi úzce koresponduje s ústřední tématikou ČSŽ
Krásy každé generace – Náměšť nad Oslavou
jako celku. Věříme, že budeme mít příležitost nejen
témata jako je ochrana seniorů před „šmejdy“, domácí násilí, kyberšikana, ale i řadu dalších aktuálních
témat diskutovat s odborníky a tím alespoň trošku přispět k prevenci a pomoci těm, kdo pomoc potřebují.
Marie Bohuslavová, Krajské středisko ČSŽ Vysočina
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Z našich dalších organizací (ČSŽ jako zřizovatel)
15 let Nadace Žena
Je to neuvěřitelné, ale Nadace Žena letos slaví své 15. narozeniny. Předsedkyně Správní rady, PhDr. Jiřina
Radová, připravila na listopadové podzimní ústřední shromáždění přehlednou prezentaci, kterou si celou
můžete projít na webových stránkách nadace: www.nadacezena.cz A tak jen v krátkosti a výběrově
několik faktů ze života Nadace:





Počet vyhlášených a realizovaných témat: 58
Počet realizovaných projektů: 248
Výše čerpaných dotací / grantů: téměř 4 mil. Kč

1. pětiletí
Nadace Žena zahajuje činnost v roce 2000
Nejvíce projektů bylo realizováno se zaměřením na:
 Životní styl rodin, rozvoj osobnosti ženy
 Rovnost šancí
 Ekonomickou globalizaci

Témata projektů Nadace Žena na
rok 2016:
 Preventivní prohlídky –
základ péče o zdraví
 České potraviny na náš
stůl
 Jak se žije seniorům v
Česku
 Ženy a jejich zapojení
do občanské společnosti

Pokračováním byly projekty:
 Partnerství v rodině
 Státní správa v nových podmínkách
 Kvalita a bezpečnost Českých zemědělských a potravinářských
výrobků
 Zdravý životní styl = produktivní život
2. pětiletí
Začíná volebním rokem ČR do obou komor Parlamentu a posléze voleb
do zastupitelstev a téma: Ženy v politice. Významným mezníkem je
konání sjezdu ČSŽ a 40 let ČSŽ, které se stalo i jedním z vyhlášených
témat vedle nového zákona o sociálních službách a daňového systému s
vtipným podtextem „Daně a jak na ně“. Předsednictví ČR v EU a jeho
priority byly tématem roku 2009 spolu s důchodovou reformou a zdravím
a bezpečím seniorů. Rok 2010 přinesl hodnocení 10leté činnosti NŽ
rozšířené veřejnou nadační akcí v Kounickém paláci a vyhlášením ankety
„Česká žena“.
Vítězka ankety Česká Žena:
PaedDr. Jana Česká

3. pětiletí
Končí rokem 2015 a přineslo v roce 2011 vítězku ankety „Česká žena“, jíž se stala ředitelka Domova
Zvíkovská kytička PaedDr. Jana Česká. Aktuálním tématem roku 2012 se stalo „Stárnutí s nadhledem“, k
němuž zajímavým způsobem přistoupila ZO ČSŽ Chrudim. Rovněž zajímavě toto téma zpracovala KRŽ
Karlovarského kraje. Dále byly realizované projekty zaměřené na Rodinu jako základ státu. Volební rok
2014 dal podnět k tématu Volby a rovné šance. Významný je i nově platný Občanský zákoník. Letošní rok
svá témata zaměřil na Domácí násilí, Rovné příležitosti a jejich naplňování, Záchrana pro život a první
pomoc a Jak správně užívat léčivé přípravky.
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Informační a poradenské centrum Vysočina
Informační a poradenské centrum Vysočina při krajském středisku ČSŽ existuje ve městě Havlíčkův Brod
od roku 2005. Tento rok tedy slaví desáté výročí založení a fungování. Bylo založeno jako součást
projektu „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“. Svou
činností se soustřeďuje především na návrat maminek po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce.
Nezaměřuje se pouze na maminky, ale i ženy či muže, kteří se chtějí zapojit do pracovního procesu nebo
přemýšlejí o změně zaměstnání. Mezi naše hlavní činnosti patří pořádání seminářů a přednášek, např.
dvakrát ročně motivačně-orientační kurz doplněný kurzem základní počítačové gramotnosti. Každý měsíc
probíhají besedy zaměřené na aktuální otázky života rodin. K vyhledávaným aktivitám patří poradenské
služby – tradici má psychologické, kariérní poradenství.
V roce 2012 jsme centrum transformovali na obecně prospěšnou společnost, jejímž zakladatelem je ČSŽ
o.s. Tuto transformaci bereme velmi pozitivně, protože se nám nejen díky této transformaci podařilo v
roce 2013 zapojit do projektu pod názvem „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, jehož předkladatelem byl
Kraj Vysočina. Otevřeli jsme první kontaktní Family Point na Vysočině a veškeré aktivity poradenského
centra jsme mohli přesunout do přízemních prostor a mohli jsme tak být veřejnosti blíže. Byť otevření
předcházela
kompletní
rekonstrukce
prostor, Family Point se podařilo otevřít v
termínu a poradenské centrum tak rozšířilo
svoje dosavadní aktivity o bezplatné
využívání prostor maminkám, které
potřebují pečovat o svoje děťátko. Od
otevření k nám začali chodit i pracovníci
neziskových organizací a organizací
pracující s rodinami, kteří mají zájem o
spolupráci. Spolupráce spočívá především
v pomoci s propagací a správě webového
portálu (www.familypoint.cz ), kde můžete
najít souhrnné tipy na trávení volného času
se svými rodinami.
Ve Family Pointu (FP) pracují dvě
kontaktní pracovnice, které poskytují veřejnosti veškerý servis a doplňují webové stránky, Facebook a
zpracovávají a rozesílají zpravodaj, plánují a zajišťují akce a přednášky, které reagují na poptávku
veřejnosti. O přednášky, o které byl větší zájem, a
prostory FP nebyly dostačující, jsme naplánovali
vždy další termín, abychom vyhověli všem
zájemcům. Postupem času a délky fungování FP
můžeme říct, že si lidé zvykají na tuto službu a čím
dál tím více chodí pro informace typu pomoc při
napsání životopisu, vyhledávání práce na internetu,
typy na akce pro rodiny ve městě a v okolí. Na FP v
Havlíčkově Brodě máme k dispozici svoje vývěsní
výlohy, které slouží k zveřejňování plakátů a typů
nejen akcí, které jsou pořádány na Family Pointu.
Toto místo je velice vyhledávané občany, které
hledají informace. Z našeho pohledu je i tato
„rozšířená“ služba velice dobrá.
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O tom, že se kontaktní pracovnice dostávají více do podvědomí a jejich důvěra a ochota stoupá, můžeme
vidět i v tom, že se při rozhovorech setkávají s
maminkami, které se jim svěřují s důvěrnými
informacemi týkající se pomoci při řešení vztahů v
rodině a i např. domácím násilím. Family Pointy v
současné době úzce spolupracují s Bílým kruhem
bezpečí a Intervenčním centrem. Také v prostorách
především v zimním období dochází k předávání dětí
mezi rozvedenými rodiči. Naše prostory začaly
využívat maminky s malými dětmi, které mají ještě
prvňáčka a mohou si mezi školou a kroužky v klidu
napsat s dětmi domácí úkoly. V měsíci listopadu jsme
dostali sponzorským darem psací stůl, čímž bych
chtěla i touto cestou mnohokrát našemu dárci
poděkovat.
Jsme moc rádi, že zájem o službu Family Point stále roste a budeme se snažit, abychom oslovovali stále
více lidí a naše akce pro ně byly přínosné.
Na závěr bych chtěla za celý tým popřát všem klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém
roce.
Miluše Průšová

www.inpc.estranky.cz

Nový občanský zákoník a naše organizace - aktuality
Pobočné spolky Českého svazu žen – aktuální přehled
Vzhledem k tomu, že se objevují dotazy na již zapsané spolky, a hlavně, kde lze nalézt jejich přehled,
uvádíme zde všechny naše organizační jednotky aktuálně zapsané ve veřejném rejstříku, včetně jejich IČ a
zapsané adresy. Aktuální stručné přehledy budeme také pravidelně zveřejňovat na našich stránkách na
adrese www.csz.cz odkaz:
Základní informace pro členky ČSŽ
přístupný hned
z hlavní stránky. Pro podrobnosti a oficiální výpisy je samozřejmě nutné jít přímo na portál rejstříku /
Ministerstva spravedlnosti na adrese http://portal.justice.cz/
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Pro vyhledání stačí do pole vepsat i zkrácený název organizace, nebo IČ pobočného spolku
Po stisknutí tlačítka „hledej“ se objeví podrobné vyhledávání a pod dolní zelenou lištou i subjekty, které
systém našel. Z nich pak stačí vybrat ten, který potřebujeme. Po kliknutí na “Úplný výpis“ se pak objeví
podrobný zápis v rejstříku, který si lze v pdf stáhnout. V případě, že potřebujete stanovy hlavního spolku,
ty jsou k nalezení u hlavního spolku v odkaze „Sbírka listin“.

Úplný výpis včetně všech pobočných spolků
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Pobočné spolky: krajské organizace ČSŽ

Krajská organizace ČSŽ Olomoucký kraj
IČ: 004 25 532
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc
zapsáno 1. 1. 2014

Krajská organizace ČSŽ Středočeský kraj
IČ: 004 24 862
Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Moravskoslezský
kraj
IČ: 004 25 516
Astronautů 1094/9, Město, 736 01 Havířov
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Praha
IČ: 004 24 871
Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Jihomoravský kraj
IČ: 004 25 354
Řehořova 1165/5, Černovice, 618 00 Brno
zapsáno 1. července 2015

Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj
IČ: 004 25 133
Důlce 3092/74, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
Ústí nad Labem
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Královéhradecký
kraj
IČ: 004 25 231
Pražská 59, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Pardubický kraj
IČ: 004 25 273
Pražská 59, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj
IČ: 004 25 150
Jungmannova 685/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
zapsáno 1. ledna 2014
Krajská organizace ČSŽ Jihočeský kraj
IČ: 004 24 935
Lannova tř. 117/63, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice
zapsáno 1. ledna 2014
Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj
IČ: 004 25 028
nám. Budovatelů 1423, 356 01 Sokolov
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Vysočina
IČ: 004 25 222
Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod
zapsáno 1. ledna 2014

Krajská organizace ČSŽ Zlínský kraj
IČ: 004 25 419
Divadelní 1333, 760 01 Zlín
zapsáno 1. ledna 2014
Krajská organizace ČSŽ Plzeňský kraj
IČ: 712 23 177
Sladkovského 474/28, Východní Předměstí
(Plzeň 2 - Slovany), 326 00 Plzeň
zapsáno 1. ledna 2014
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Pobočné spolky: okresní organizace ČSŽ
Okresní organizace ČSŽ Brno-venkov
IČ: 004 25 362
Řehořova 1165/5, Černovice, 618 00 Brno
zapsáno 1. ledna 2014

Okresní organizace ČSŽ Karviná
IČ: 034 01 081
tř. Těreškovové 2234/24, Mizerov, 734 01
Karviná; zapsáno 2. října 2014

Okresní organizace ČSŽ Jindřichův Hradec
IČ: 711 86 620
Otín 136, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsáno 1. ledna 2014

Okresní organizace ČSŽ Strakonice
IČ: 034 01 286
č.p. 169, 387 19 Čestice
zapsáno 2. října 2014

Okresní organizace ČSŽ Kladno
IČ: 041 56 862
Vrapická 127, Vrapice, 272 03 Kladno
zapsáno 16. června 2015
Okresní organizace ČSŽ Mladá Boleslav
IČ: 036 65 852
Pod koupalištěm 716, 293 06 Kosmonosy
zapsáno 25. března 2015

Okresní organizace ČSZ Havířov
IČ: 038 38 871
Astronautů 1094/9, Město, 736 01 Havířov
zapsáno 25. března 2015
Okresní organizace ČSŽ Bruntál
IČ: 036 65 577
č.p. 112, 793 99 Slezské Pavlovice
zapsáno 25. března 2015
Okresní organizace ČSŽ Litoměřice
IČ: 004 25 168
Dominikánská 124/8, Litoměřice-Město, 412 01
Litoměřice; zapsáno 1. ledna 2014

Pobočné spolky: Základní organizace ČSŽ:
Český svaz žen, základní organizace Sepekov
IČ: 712 41 345
č.p. 174, 398 51 Sepekov
zapsáno 13. listopadu 2015

Základní organizace ČSŽ Hořovičky
IČ: 034 00 964
č.p. 111, 270 04 Hořovičky
zapsáno 2. října 2014

Základní organizace ČSŽ Budislavský ženský
klub
IČ: 750 76 870
č.p. 30, 569 65 Budislav
zapsáno 16. října 2015

Základní organizace ČSŽ Karviná - Staré
Město
IČ: 034 01 731
Myslivecká 277/9, Staré Město, 733 01 Karviná
zapsáno 2. října 2014

Klub žen LABĚTÍN
IČ: 228 88 616
K Labi 56, Labětín, 535 01 Řečany nad Labem
zapsáno 1. ledna 2014

Základní organizace ČSŽ Květinov
IČ: 034 01 570
č.p. 37, 580 01 Květinov
zapsáno 2. října 2014
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Základní organizace ČSŽ Karviná – Louky
IČ: 034 02 002
tř. Těreškovové 2234/24, Mizerov, 734 01
Karviná; zapsáno 2. října 2014

Základní organizace ČSŽ Struhy
IČ: 036 65 640
Struhy 99, 294 43 Čachovice
zapsáno 25. března 2015

Základní organizace ČSŽ Svratecké Valkýry
IČ: 034 01 901
Libušina 156, 592 02 Svratka
zapsáno 2. října 2014

Základní organizace ČSŽ Vrchotovy Janovice
IČ: 036 56 420
č.p. 2, 257 53 Vrchotovy Janovice
zapsáno 25. března 2015

Základní organizace ČSŽ Petřvald – Sídliště
IČ: 034 02 061
tř. Těreškovové 2234/24, Mizerov, 734 01
Karviná
zapsáno 2. října 2014

Základní organizace ČSŽ Slezské Pavlovice
IČ: 036 65 691
č.p. 112, 793 99 Slezské Pavlovice
zapsáno 25. března 2015

Základní organizace ČSŽ Karviná – Mizerov
IČ: 034 01 367
tř. Těreškovové 2234/24, Mizerov, 734 01
Karviná
zapsáno 2. října 2014
Základní organizace ČSŽ Jámy
IČ: 034 01 847
č.p. 173, 592 32 Jámy
zapsáno 21. října 2014
Základní organizace ČSZ Střížovice
IČ: 038 38 781
č.p. 11, 378 53 Střížovice
zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Hostivice
IČ: 038 38 854
Za Mlýnem 77, 253 01 Hostivice
zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Bavorov
IČ: 036 66 026
Na Sídlišti 495, 387 73 Bavorov
zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Petrovice u Karviné
IČ: 036 65 984
Dolní Marklovice 73, 735 72 Petrovice u
Karviné
zapsáno 25. března 2015

Základní organizace ČSŽ Kosmonosy
IČ: 036 65 933
Pod koupalištěm 716, 293 06 Kosmonosy
zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Petřvald – Podlesí
IČ: 036 65 909
Na Návrší 1375, 735 41 Petřvald
zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Benátky nad
Jizerou
IČ: 036 65 810
Šnajdrova 358/1, Benátky nad Jizerou II, 294 71
Benátky nad Jizerou; zapsáno 25. března 2015
Základní organizace ČSŽ Uhy
IČ: 041 57 320
č.p. 31, 273 24 Uhy
zapsáno 16. června 2015
Základní organizace ČSŽ Kamenné
Žehrovice
IČ: 041 58 181
Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
zapsáno 16. června 2015
Základní organizace ČSŽ Kladno
IČ: 041 46 271
Malá strana 1451, Švermov, 273 09 Kladno
zapsáno 16. června 2015
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Základní organizace ČSŽ Koleč
IČ: 041 43 639
č.p. 103, 273 29 Koleč; zapsáno 16. června 2015
Základní organizace ČSŽ Libušín
IČ: 041 81 239
Hálkova 140, 273 06 Libušín;
zapsáno 26. června 2015

Český svaz žen, Základní organizace ČSŽ v
Suchdole nad Lužnicí
IČ: 711 84 139
zapsáno 1. ledna 2014; vymazáno 12. června
2015

Pro zápisy nebo výmazy z veřejného rejstříku a pro vystavení evidenčního listu,
kontaktujte paní Magdu Fišerovou: info@csz.cz

V kostce
Co je nutné zajistit v případě žádosti o výmaz ze spolkového rejstříku u již zapsaného
pobočného spolku
Mimo žádosti o zápis do veřejného rejstříku registrujeme také žádosti o výmaz z tohoto rejstříku zejména
u některých organizačních jednotek, které měly dříve IČ a k 1.1.2014 se automaticky překlopily do formy
pobočných spolků. Přinášíme tedy souhrnnou informaci o postupu (jako u zápisů pobočných spolků do
veřejného rejstříku i u výmazu platí, že jej na příslušný soud podává za žadatele hlavní spolek, tedy ústředí
ČSŽ):
Pokud jde o výmaz již zapsaného pobočného spolku ze spolkového rejstříku, tak transformaci pobočného
spolku na nezapsanou základní organizaci upravuje ustanovení 7.2.1 stanov. Dle tohoto ustanovení o
transformaci pobočného spolku na nezapsanou organizační složku rozhodne příslušná organizační
jednotka nadpoloviční většinou všech hlasů nejvyššího orgánu dotčené organizační jednotky.
Transformace podléhá souhlasu hlavního spolku (ČSŽ). Hlavní spolek si vyžádá stanovisko přímo
nadřízených organizačních jednotek.
Tj. Např. ZO ČSŽ Poměnkovice požádá ČSŽ o souhlas s transformací z pobočného spolku na nezapsanou
základní organizaci a o výmaz ze spolkového rejstříku (žádost odůvodní). ČSŽ si po obdržení žádosti
nejprve vyžádá souhlas nadřízené okresní organizace a krajské organizace a následně udělí souhlas s
transformací. Poté, co ZO Poměnkovice obdrží souhlas ČSŽ, rozhodne shromáždění členek této ZO o
transformaci. Následně my podáme návrh na výmaz ZO ze spolkového rejstříku.
Pro návrh na výmaz bude třeba doložit rejstříkovému soudu zápis ze shromáždění členek ZO, v němž
bude odkázáno na předchozí souhlas ČSŽ a nadřízených pobočných spolků (dále bude třeba zvláštní plná
moc od paní předsedkyně).
Dále dle ustanovení 7.2.3 stanov přechází případný majetek vymazaného pobočného spolku na územně
vyšší pobočný spolek (okres nebo kraj).

24

Kolize funkcí (revizorky)
Do konce přechodného období (31.12.2016) bude nutné dát do souladu funkce v organizace s pravidly
podle nového občanského zákoníku i našich stanov tak, aby u jedné osoby nedošlo ke kumulaci funkce
revizorky a členstvím v orgánu ať již hlavního spolku nebo organizační jednotky.
Příklad (ne)slučitelnosti funkcí demonstrované na konkrétním případě, kdy je tatáž osoba předsedkyní
ZO, ORŽ a členkou revizní komise:
Stanovy upravují neslučitelnost funkcí v případě revizorek, konkrétně je tomu tak v ustanovení 14.5, které
uvádí: „Funkce revizorky (revizorek) hospodaření je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu hlavního
spolku nebo jiné organizační jednotky. V případě kolize zanikají všechny funkce dotyčné členky v
orgánech ČSŽ resp. organizačních jednotkách. Tím není dotčeno právo znovuzvolení.“
Výklad právníka na základě konkrétního vzorového případu: „Z daného ustanovení plyne, že pokud
již dotčená členka všechny 3 funkce kumulativně vykonává, všechny tyto funkce vznikem kolize zanikly a
musela by být do těchto pozic znovu navolena tak, aby ke vzniku neslučitelnosti nedošlo, tj. může být
buď znovu zvolena předsedkyní ZO a předsedkyní ORŽ na straně jedné, anebo např. členkou
revizní komise na straně druhé, nikoliv však kumulovat všechny tři pozice v jediném okamžiku.“

Různé
Evidenční listy
V současnosti jsme již vydaly přes 200 evidenční listů (tedy se pomalu blížíme k polovině organizační
jednotek). Proces je to velmi zdlouhavý, protože se kolegyně snaží údaje před vydáním ověřovat, navíc
všechny evidenční listy necháváme úředně ověřovat (tedy ověřuje se stvrzující podpis předsedkyně ČSŽ).
Pokud některá organizační jednotka potřebuje vystavit evidenční list přednostně / urychleně,
kontaktujte prosím paní Magdu Fišerovou na adrese info@csz.cz (nebo tel.: 257 003 283 v dopoledních
hodinách mimo středu), která evidenční listy zpracovává.

Razítka
Množí se také dotazy na podobu razítek jednotlivých organizačních jednotek. V této souvislosti je nutné
upozornit, že razítka nejsou vyloženě povinná (pro úřady je rozhodující především vlastnoruční nebo
certifikovaný elektronický podpis) – v dnešní době razítka spíše slouží jako jednoduchý způsob vypsání
(otištění) adresy. Razítka ale budou zatím požadována určitě bankou, protože naše stávající vnitřní
předpisy ukládají povinnost v podpisových vzorech k účtu mít 2 podpisy + razítko. Tento pokyn zatím
nebyl zrušen.
Pokud si potřebujete nechat udělat razítko, vždy vycházejte výhradně z oficiálního názvu vaší
organizační jednotky (tak, jak je uveden v rejstříku nebo na evidenčním listu, pokud např. vaše ZO není
pobočným spolkem s vlastním IČ). Pokud je vaše organizace zapsaným pobočným spolkem, umístěte pod
název své organizace IČ a pak tu adresu, kterou máte uvedenou ve veřejném rejstříku. U nezapsané
organizační jednotky může být uvedeno např. evidenční číslo.
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Například:
Pobočný spolek (zapsaná základní org.):
Český svaz žen z.s.
Základní organizace ČSŽ Libušín
IČ: 04181239
Hálkova 140
273 06 Libušín

Nezapsaná základní organizace:
Český svaz žen z.s.
Základní organizace ČSŽ
Poměnkovice
Evid. č.: …………….

Technická poznámka: V některých organizacích jsme zaregistrovaly kulatá razítka (dokonce používaná
s červeným inkoustem). Kulatý tvar není vyloženě zakázán, ale neměly bychom taková razítka už
používat – tvar kulatého razítka zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky
předepisuje pro úřední razítka státní správy, což nejsme.
Bankovní účty organizačních jednotek
V zásadě platí, že vlastní bankovní účet může mít jen ta organizační jednotka, která má IČ a je tedy
zapsaná jako pobočný spolek.
Pokud ale např. jako nezapsaná základní organizace (tedy organizace bez vlastního IČ) potřebujete účet
kvůli přijetí dotace např. od města, je nutné se domluvit s krajskou organizací na jedné straně a donátorem
na straně druhé, zda lze dotaci převést na účet krajské organizace (nebo příslušné okresní organizace,
pokud má okresní organizace IČ). Odlišení účelu a hlavního příjemce dotace (tedy ZO) je v tomto případě
jednoduché: např. Variabilní symbol bude určen donátorem (např.číslo dotace) a Specifický symbol
bude tvořit číslo ZO.
Individuálně se dále setkáváme s problémy u starých čísel účtů, která jsou vedena na dnes již
neexistující IČ, nebo je zapotřebí je převést na nástupnickou organizaci. Tady neexistuje jednotný model,
protože záleží na požadavcích a výkladu jednotlivých bank a jejich poboček. V nejasných / složitých
případech prosím kontaktujte ústředí, protože je vysoce pravděpodobné, že budou vyžadovat souhlas /
zplnomocnění od statutárního orgánu hlavního spolku
Pokud vyvstane problém, kontaktujte prosím ideálně písemně / elektronicky: Danu Mikšovskou
(ekonomika@csz.cz) a/nebo Mgr. Janu Chržovou (predsedkyne@csz.cz). Tel.: 257 003 283.
Připravujeme: Směrnice pro hospodaření ad.
S ohledem na velké změny způsobené novým občanským zákoníkem a jemu přizpůsobenými stanovami
chystáme ve spolupráci s auditorkou i některé nové vnitřní směrnice organizace – zejména Směrnice pro
hospodaření a s ní související další směrnice, jako například pokyny pro revizorky hospodaření.
Revidovaná měrnice bude také opatřena přílohami / tabulkami. S ohledem na chystané změny v účetní /
daňové oblasti od příštího roku předpokládáme finalizaci směrnice v průběhu poloviny roku 2016.
V příštím roce by také měl být auditorkou zpracován manuál pro hospodářky / účetní organizačních
jednotek šitý našim organizacím na míru. Manuál bude vycházet i z jejích praktických zkušeností s naší
organizací v průběhu školení, které pro nás v roce 2014 – 2015 dělala.
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Připravujeme: Informace o našich organizačních jednotkách na webu ČSŽ
S ohledem na zapisování pobočných spolků a vydávání nových evidenčních listů upravíme / doplníme i
informace na centrálním webu ČSŽ.
Bude nutné reorganizovat záložky v části Kraje tak, aby se návštěvníci rychle dozvěděli v kterém kraji
jaké okresní / základní organizace existují. K nově vytvořeným seznamům přidáme buď IČ anebo naše
interní evidenční číslo podle evidenčních listů. Vzhledem k tomu, že veškeré úpravy na stránkách ČSŽ
dělá předsedkyně ve volném čase, bude to nějakou chvíli trvat a informace budou přibývat postupně.
Pojištění odpovědnosti orgánů ČSŽ (vč. pobočných spolků)
S ohledem na zvýšené nároky na odpovědnost členů statutárních orgánů společností, které nový občanský
zákoník zavádí i pro neziskové organizace, a zejména díky tomu, že některé pojišťovny již umožňují
pojištění i neziskových organizací (spolků), uzavřeli jsme od října 2015 pojištění odpovědnosti orgánů
ČSŽ – tedy vč. orgánů zapsaných pobočných spolků - centrálně u České pojišťovny. Pojištění se
samozřejmě musí každý rok obnovovat, s čímž počítáme, a co je důležité, pojištění se vztahuje i na orgány
průběžně zapisovaných pobočných spolků ČSŽ (tedy pojištění se týká i těch pobočných spolků, které jsou
zapisované až po datu podepsání pojistné smlouvy).

Z našich projektů
Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (včetně posilování
odborných kapacit členek ČSŽ v regionech)
Jen v roce 2015 jsme v rámci obou projektů uskutečnily 26 akcí pro zhruba 740 účastnic a účastníků
(počítáno bez započítání účastnic - členek ČSŽ na Kongresu žen v červnu 2015).
1

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

14.3. Havířov

47 účastnic

2

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

27.3. Češnovice - JČK

32

3

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

16.4. Plzeň

24

4

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

24.4. Blato - JČK

33

5

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

23.5. Zdětín u Prostějova

36

6

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

12.9. Heřmanův Městec - Konopáč

23

7

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

9.10. Praha - Ilf (Plzeň-sever)

30

8

A1/2 - Násilí na ženách, Istanbulská úmluva

24.10. Štoky

85

9

A2 - vybraná témata RPŽM

30.5. Zlín

27

10

A2 - vybraná témata RPŽM

17.10. Praha (pro SČK)

78

11

A2 - vybraná témata RPŽM

9.12. Praha

do 20 úč.

27

12

A4/a Základy práce s médii

18.5. Hradec Králové

28

13

A4/a Základy práce s médii

22.6. Praha

22

14

A4/a Základy práce s médii

1.12. Praha

do 20

15

A4/b Online publikování

11.5. Praha

14

16

A4/b Online publikování – vedení kampaně

10.9. Praha-kampaň s Amnesty Int. 14

17

A4/b Online publikování – vedení kampaně

7.11. Praha-kampaň s Amnesty Int. 20

18

A1/3 - One Billion Rising – tisková beseda

13.2. Praha

33

19

A1/3 – MDŽ – setkání s novinářkami

4.3.

9

20

A1/3 - Zahájení 16 dnů kampaně proti násilí

Praha

25.11. Praha PF UK – veřejná debata 30

21 A7 A5/1 – účetnictví (nejen) pobočných spolků

17.10. Havl. Brod

19

22 A7 A5/1 - účetnictví (nejen) pobočných spolků

17.11. Jihlava

23

23 A7 A5/1 - účetnictví (nejen) pobočných spolků

28.11. Kladno

25

24 A7 A5/1 - účetnictví (nejen) pobočných spolků

12.12. Praha (SČK)

do 25

25 A7 A5/2 - fundraising

26.5. Praha

10

26 A7 A5/2 - fundraising

10.9. Havířov

20

Z ohlasů
Dne 1. prosince 2015 se předsedkyně Okresní rady žen v Jihlavě Zdenka Dubová a místopředsedkyně
Klubu žen Jihlava Alžběta Rychtecká zúčastnily v Praze v Ženských domovech celodenního semináře na
téma „Základy práce s médii“, který pořádal Český
svaz žen, z.s. Seminář vedla televizní a rozhlasová
moderátorka Štěpánka Duchová společně s
Markem Šedivým, prezidentem Asociace VPO v
ČR. Celý seminář byl zajímavý nejen cennými
informacemi při práci s médii, ale účastnice měly
možnost si vyzkoušet i improvizovaný rozhovor v
televizním studiu a také sestavení vlastní tiskové
zprávy, kterou následně lektorka rozebrala a
případně upravila tak, jak má být.
Všechny účastnice semináře se shodly na tom, že
byl velkým přínosem pro jejich další práci.
Jihlavské členky ČSŽ, účastnice semináře, společně s
moderátorkou Štěpánkou Duchkovou

Zdenka Dubová, předsedkyně ORŽ Jihlava



Informace získané na semináři využiji ve všech oblastech, nejen v organizaci. Doporučení pro
zlepšení? Není co zlepšit – byl naprosto dokonalý.“ Účastnice mediálního tréninku v Praze.



Doporučení pro zlepšení – pořádejte dál podobné praktické akce!
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Semináře Základy účetnictví pro pobočné spolky sklízely úspěch úplně všude …
 Přednáška byla velmi profesionální a velmi dobře vysvětlena. Občerstvení skvělé. Potřebovali
bychom větší zasedačku …
 V semináři jsem nepostrádala vůbec nic; naopak
jsem se dozvěděla věci, které mě velice zajímaly
i mimo rámec přednášky
 Takovýchto seminářů by mělo být více
 Celkový dojem ze semináře hodnotím jako
výborný. Kladně hodnotím znalost v rámci ČSŽ
ze strany přednášející, dále pak konkrétní
příklady, týkající se účtování
 Doporučovala bych seminář rozdělit na témata
základní a pokročilejší
Semináře Základy fundraisingu jsme mohly zrealizovat jen dva, ale tak snad příští rok …
 Pan lektor byl úžasný, vše nám odpověděl. Vše se nám snažil vysvětlit a zapojit nás do svých
zkušeností. Seminář mi přinesl mnoho nových poznatků, které využiji při dalších akcích, na které
potřebuji finanční prostředky.
Informační semináře k Istanbulské úmluvě (tedy Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácího násilí) byly leckdy i docela rušné co do diskusí …
 Více času na diskusi …. Více času na přednášku
 Zajistit více informací do novin
 Nepostrádala jsem nic, pěkný přístup k výkladu,
nenáročné na pochopení, děkuji za příkladný
zájem o řešení problematiky tohoto druhu
 V semináři jsem postrádala vlastní přípravu –
měla jsem si dokument přečíst předem. Pro
„probuzení zájmu“ o obsah úmluvy je seminář
dobrý tak jak je.
Genderové semináře nejen k sexismu … za všechny:
 Doporučení pro zlepšení: pořádat další. Neustále o tom mluvit. Využívat tisk, televizi, instituce,
základní školy.
Semináře k online publikování jsme rozšířily o semináře k vedení kampaní
 Seminář hodnotím jako výborný, využitelný pro mou práci i osobní potřebu a rozvoj.
 Seminář byl nad mé očekávání výborný!
 V semináři jsem postrádala víc informací o neobvyklých druzích kampaní.
Tím ale ještě nekončíme! Projekt podpořený z Norských fondů pokračuje minimálně do dubna 2016
(zvažujeme malé prodloužení) a v rámci něj chystáme další akce, a to kolem 14. února (celosvětová
kampaň proti násilí na ženách – „One Billion Rising“), koncem února plánujeme zapojení do dvoudenní
konference v Třebíči, která se bude věnovat tématu násilí na ženách a kterou bude pořádat Třebíčské
centrum o.s., a pozor – po delší době plánujeme větší akci k MDŽ v Praze, protože aktuálně pracujeme na
sborníku k Istanbulské úmluvě, respektive vybraným tématům k násilí na ženách a jeho vydání tiskem
směřujeme právě k Mezinárodnímu dni žen 2016. A máme pro rok 2016 podaný navazující projekt …
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Sborník je aktuálně v přípravě a podle dosud přislíbených témat a autorek / autorů se jeho obsah rýsuje již
teď velmi pestře a zajímavě! Některé z autorek znáte i z našich seminářů! A je také možné, že překročíme
plánovaný rozsah 74 stránek.
Tak či onak sborník vyjde v naší edici Na pomoc ženám a bude
k dispozici i v elektronické verzi na našich webových stránkách.
Vydání sborníku plánujeme na začátek března a křest chceme realizovat
8. března 2016 v Kaunickém paláci. Součástí programu bude i diskuse
s autorkami. O programu a přihlášce (jak víme, místa v Kaunickém paláci
jsou početně omezena) budeme včas informovat prostřednictvím
vedoucích krajských středisek.
A ještě pár slov k naší kampani za přijetí Istanbulské úmluvy. Společně s partnery jsme sebrali přes
9000 podpisů a pokračujeme, i když vývoj vypadá nadějně. Vláda
přislíbila podpis úmluvy do poloviny roku 2016 a její ratifikaci do
poloviny roku 2018. Nicméně je zapotřebí vývoj velmi bedlivě
sledovat a na sliby moc nespoléhat.
K tématu přijetí Úmluvy jsme spolu s Elsou Praha (sdružení
studentů práv), Českou ženskou lobby a Amnesty International
uspořádali 25.11. na Právnické fakultě v Praze veřejnou debatu.
Přítomná zástupkyně Ministerstva spravedlnosti potvrdila
faktickou připravenost české legislativy (nutné úpravy jsou minimální), pak je ale otázkou, proč stále
otálíme, a proč je termín ratifikace odsouvám až do roku 2018. Navíc analýza připravenosti jde teprve do
připomínkování resortů a již teď jsou 2 body, kde bude mít česká strana výhradu. Když vezmeme v potaz
skutečnost, že ze 47 členských států Rady Evropy je v současnosti jen 8 států, které úmluvu dosud ani
nepodepsaly, je pozice České republiky opravdu ostudná. K začátku prosince 19 států úmluvu již
ratifikovalo a dalších 20 ji podepsalo … mezi nimi i tak tradicionalistické země jako je Polsko nebo Irsko.
Vzhledem k tomu, že existují i jiné
případy, kdy Česká republika
odsouvá přistoupení k mezinárodní
úmluvě (např. Úmluva Rady Evropy
o boji proti obchodování s lidmi z
roku 2005), budeme v souvisejících
aktivitách pokračovat i v dalším roce.
Aktuální informace najdete:
www.rovnesance.cz

Veřejná debata k přijetí Istanbulské úmluvy na Právnické fakultě v Praze 25.11.

Projekty jsou podpořené z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných
aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz www.eeagrants.cz.
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Vybíráme z aktuálních témat – migrace & uprchlíci
Občas dostáváme z členské základny dotazy či zoufalé výkřiky týkající se uprchlické krize, migrace,
Islámu – tato témata vyskakovala i v průběhu diskusí kolem Istanbulské úmluvy, kdy se její část věnuje
ochraně migrantek / uprchlic na jedné straně a naprostému zákazu všech forem násilí z důvodů tradic,
kultury či tzv. cti na straně druhé. Samozřejmě nelze také přehlédnout polarizaci ve společnosti,
narůstající napětí a projevy nenávisti a netolerance, které jsou často záměrně rozdmychávány za účelem
vzbuzovat v lidech strach. Existuje samozřejmě spousta seriózních a poctivých diskusí, rozborů a
informačních materiálů, jenže ty často nejsou tak hlasitě slyšet nebo se v hromadě „informačního balastu“
obtížně vyhledávají. A proto jsme se rozhodly zařadit alespoň něco málo základních informací k tomuto
tématu. Prostor máme samozřejmě velmi omezený – proto jsme nově otevřely na našem webu
www.rovnesance.cz samostatnou rubriku, kam budeme přidávat články nebo odkazy na související
témata.

Sledujte:

www.rovnesance.cz/category/migrace

Azyl není genderově neutrální – otevřený dopis ženských organizací
Uprchlická krize v Evropě z feministické perspektivy
Otevřený dopis komisařům EU, představitelům evropských států a evropským ministrům
zodpovědným za migraci, azylové právo, vnitřní záležitosti, práva žen a rovné příležitosti.
Setkání Evropské rady k otázce migrace (15. - 16. října)
Brusel a Praha, 12. října 2015
Vážený pane prezidente, vážení ministři,
dne 21. září jsme slavili Mezinárodní den míru. Přetrvávající války a konflikty nás ale v globálním
měřítku nutí předefinovat pojem udržitelný mír tak, aby byl spíše než jako absence války, chápán jako
přítomnost bezpečí, spravedlnosti a rovnosti. Evropa je nucena čelit následkům války a konfliktu v jiných
částech světa a má povinnost nejen řešit situaci uprchlíků a žadatelů o azyl, ale také na této planetě
prosazovat skutečný mír a bezpečnost.
V letošním roce si připomínáme 15. výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru
a bezpečnosti, která zdůrazňuje důležitost zapojení žen v mírových vyjednáváních, do následné obnovy po
ukončení konfliktů, odzbrojování, humanitární pomoci a budování míru. Také upozorňuje na porušování
ženských práv, jež je v konfliktech všudypřítomné, zejména na různé formy násilí na ženách a dívkách,
včetně znásilňování užívaného jako nástroje války.
V tomto kontextu a ve světle tzv. uprchlické krize, jíž aktuálně čelíme, chce Česká ženská lobby,
jako jedna z členských organizací Evropské ženské lobby, poukázat na skutečnost, kterou mají
média i široká veřejnost sklon ignorovat: mladé dívky i dospělé ženy prchající před válečnými
konflikty čelí na cestě do hostitelské země ze strany mužů různým formám násilí. Stejně tak čelí
vícenásobné diskriminaci kvůli rozšířeným předsudkům o uprchlicích nebo žadatelkách o azyl.
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UNICEF přináší informace o prudkém nárůstu počtu žen a dětí prchajících do Evropy právě ze zemí
zasažených násilím. Členské organizace Evropské ženské lobby ze střední a východní Evropy aktuálně
upozorňují na rozmach násilí, které je páchané na ženách a dívkách v tranzitních zónách. Níže uvádíme
několik příkladů, které považujeme za nutné sdílet, neboť je nutné zajistit, aby národní i evropské
odpovědi na vzniklou situaci zahrnovaly i silnou genderovou perspektivu a prosazovaly mír pro všechny
lidské bytosti včetně žen a dívek.
Sexuální násilí na uprchlicích a azylantkách
Sexuální násilí páchané na ženách a dívkách nesouvisí jen s mimořádnými situacemi: Agentura Evropské
Unie pro základní práva připomíná, že i v Evropě má jedna ze tří žen zkušenost s fyzickým násilím a 5%
bylo znásilněno. Mnoho žen prchá ze své země kvůli palčivému problému násilí páchaného muži na
ženách. Vedle toho ale násilí ze strany mužů zažívají i na útěku.
Ženy jsou znásilňovány úředníky, pašeráky, jinými uprchlíky nebo překupníky. Naše členské organizace z
Maďarska mají informace o případech znásilnění policií na Balkáně. Ředitelka investigativního projektu
Women Under Siege, Lauren Wolfe, k tomu uvádí: „Každá žena, s níž jsem se při monitorování situace
setkala, uvedla, že byla v průběhu své cesty
napříč africkým kontinentem vedoucí přes
Libyi dál po moři do Itálie svědkyní nebo
přímo obětí
znásilnění.“
Vzhledem
k převažujícím patriarchálním strukturám
ženy jen zřídka takové případy úřadům
ohlašují, tím se ale nedostanou k potřebné
pomoci, natož ke spravedlnosti. Jsou navíc
©Women Under Siege
vystaveny
nebezpečí
nechtěného
těhotenství, přičemž nemají přístup ke
zdravotní péči ani možnost potratu.
Prostituce a obchod s uprchlicemi a žadatelkami o azyl
Ženy a dívky prchající před válkou a konflikty jsou často oběťmi obchodu s lidmi a jsou nuceny k
prostituci. Pašeráci se mohou spojit s překupníky a následně ženy zneužívat a umísťovat do bordelů nebo
jiných míst, kde se provozuje prostituce. Ženy také mohou prostituci brát jako způsob, jak cestu přežít, jak
mít kde přespat nebo se najíst. Zdá se také, že je prostituce velmi rozšířena v tranzitních zónách; lékaři
hlásí případy přenosných pohlavních chorob.
Sexuální a reprodukční zdraví uprchlic a žadatelek o azyl
Podle organizace UNICEF je 12% žen, které přijedou do Makedonie, těhotných. "Slyšeli jsme mnoho
příběhů o ženách, které začaly krvácet a přišly o dítě, například v Řecku". Vzhledem k nedostatku pitné
vody v průběhu celé cesty i v tranzitních zónách trpí většinou děti, těhotné a kojící ženy problémy s
ledvinami. Uprchlice a žadatelky o azyl mají také v zemích, přes které cestují nebo do nichž v Evropě
přijíždějí, velmi omezený přístup k toaletám a hygienickým potřebám. V tranzitních zónách některé úřady
sice nechaly zřídit sprchy, ale bez teplé vody, bez oddělení žen a mužů, o dětské hygieně nemluvě.
Ženské organizace se mobilizují
Ženské organizace mají dlouhou historii mírového aktivismu a solidarity. Webinář Evropské ženské lobby
o ženách a ozbrojených konfliktech, který se konal 21. září, ukazuje mobilizaci ženských organizací a
aktivistek. Lidé, kteří dnes procházejí Evropu, potřebují naši pomoc, a každé naše gesto přispívá ke
změně. Nicméně tato "krize" musí být řešena na politické úrovni a reakce na ni musí být jasné, relevantní
a s potenciálem věci změnit.
Evropská ženská lobby se otázce azylu věnuje mnoho let, při této příležitosti chceme připomenout
požadavky, které jsme vládám členských států EU již dříve společně předložily:
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Členské státy mají zajistit, aby bylo azylové řízení na hranicích v souladu s pokyny UNHCR o
mezinárodní ochraně (pronásledování z důvodů pohlaví v kontextu článku 1 (2) Úmluvy z roku
1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967 týkajícího se postavení uprchlíků, ze 7. května 2002).
Konkrétně doporučení č. 35 uvádí, že "Osoby podávající žádost související s příslušností k
určitému pohlaví (a zejména oběti mučení nebo traumatických zkušeností) potřebují přátelské
prostředí, ve kterém si mohou být jisty důvěrností informací poskytnutých v rámci azylového
řízení. Někteří žadatelé/žadatelky se kvůli hanbě pociťované za to, co se jim stalo, nebo kvůli
prožitému traumatu mohou zdráhat vypovědět plný obsah prožitého nebo hrozícího
pronásledování.“
Azyloví úředníci mají informovat ženy o genderových aspektech definice uprchlíka, a tedy jasně
vysvětlit, že strach z genderově podmíněného násilí a diskriminace může představovat platný
základ pro žádost o udělení statutu uprchlíka.

Vážený pane prezidente, vážení ministři, vyzýváme vás, abyste v průběhu zasedání Evropské rady
ve dnech 15. – 16. října tyto požadavky tlumočili a podpořili.
Spolu s Evropskou ženskou lobby jsme vám k dispozici pro případné doplňující informace.
V úctě,

Mgr. Jana Chržová
za Českou ženskou lobby

Za Evropskou ženskou lobby:
Viviane Teitelbaum
EWL President EWL

Joanna Maycock
Secretary General

Základní slovníček migrace (kráceno)
Slovníček vychází z Abecedy migrace publikované na serveru demagog.cz. Všechna hesla a další
informace o souvisejících tématech, vč. odkazů, dokumentů, statistik apod. najdete na webech:
http://demagog.cz/abeceda-migrace a také www.rovnesance.cz
Azyl
Jedná se o právo státu poskytnout ochranu cizinci, který je prokazatelně pronásledován na území své
vlastní země (více o podmínkách získání statusu v definici hesla Uprchlík). V České republice tuto
možnost definuje článek 43 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993) a blíže ji specifikuje zákon číslo
325/1999 Sb., o azylu, a cizinecký zákon. Povinnost přijímat uprchlíky vyplývá České republice také z
mezinárodních úmluv. Dle statistiky Ministerstva vnitra z 1020 žádostí v roce 2014 Česká republika
vyhověla 82 žadatelům, výrazně větší procento žadatelů o azyl nicméně každým rokem obdrží dočasnou
ochranu (294 žadatelů, viz heslo Doplňková ochrana). Rozhodnutí udělit či neudělit azyl je odpovědností
Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. K poslednímu měsíci roku 2014 žilo v České
republice celkově 1889 azylantů, z nichž nejvíce pochází z Běloruska, Ruské federace, Ukrajiny a Sýrie.
Bez doprovodu – Děti cestující bez doprovodu
Podle posledních dostupných údajů požádalo v roce 2014 v EU o azyl 23 100 dětí cestujících bez
doprovodu (zdroj: Eurostat). V září 2015 mezinárodní charitativní organizace World Vision odhadla, že
jen v Srbsku se nachází kolem 8 000 dětí cestujících bez doprovodu. Podle Úřadu vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky je dítě bez doprovodu „odloučené od obou rodičů a není mu poskytována péče
dospělou osobou, která má podle práva nebo zvyku tuto péči poskytovat“. Základním principem
přístupu k uprchlickým dětem cestujícím bez doprovodu je jednání v nejlepším zájmu dítěte.

33

Doplňková ochrana
Doplňková ochrana, vymezená zákonem o azylu, je dočasná forma ochrany udělená žadateli o azyl na
dobu, po kterou je tato osoba prokazatelně v nebezpečí ve své domovské zemi (nejčastěji 1 až 3 roky, s
možností prodloužení). Tato forma ochrany je v České republice udělována mnohonásobně častěji než
azyl. Např. v roce 2014 byla doplňková ochrana udělena 119 občanům Ukrajiny, zatímco azyl jen 25
žadatelům Ukrajinské národnosti (zdroj: statistiky MV ČR). Uprchlíci, jimž byla přidělena doplňková
ochrana, mají nárok na stejnou sociální a zdravotní péči, která je poskytována státním příslušníkům
(Směrnice Rady 2004/84/ES). V praxi jsou však žadatelé o sociální podporu často chyceni v legální
smyčce, díky které na svá práva nedosáhnou, jak zmiňuje např. analýza www.MigraceOnline.cz.
Ekonomický migrant
Tímto termínem jsou označovány osoby, které dobrovolně, bez život ohrožujících příčin, odcházejí do
jiného státu v očekávání zlepšení své životní úrovně, ekonomické situace, vzdělání a podobně. Na rozdíl
od uprchlíků tyto osoby svou domovskou zemi neopouští proto, že mají oprávněný strach z
pronásledování ve své zemi z důvodů např. rasových, náboženských, národnostních, nebo proto, že prchají
před tamním válečným konfliktem, přírodní katastrofou apod. Slovní spojení ekonomický uprchlík je tedy
oxymóronem, což v podstatě znamená, že nedává smysl (viz odkaz Uprchlík).
Humanitární vízum
Humanitární víza jsou jedním z často zmiňovaných řešení současné uprchlické krize. Paradoxně pro státy
Evropské unie není tento koncept ničím novým. Současná regulace upravující vízové zákony států EU
doporučuje státům udělování humanitárních víz v případě, že je situace „dostatečně vážná” (článek 22, str.
51). Posouzení vážnosti situace je však již ponecháno na jednotlivých státech, které se doposud zdráhají
možnosti humanitárních víz využít. V praxi by taková víza umožnila Evropským státům dostát svých
povinností vůči Ženevským úmluvám a umožnila by uprchlíkům cestovat za azylem bez nutnosti riskovat
svůj život. Zahraniční konzuláty by mohly ve třetích zemích vydávat tato jedno-vstupová víza (tzv.
laissez-passer povolení) lidem, kteří by po bezpečném příjezdu do Evropy legálními cestami měli v
úmyslu požádat o mezinárodní ochranu. Takové opatření by umožnilo Evropským státům efektivněji
kontrolovat proud migrace a vyhnout se komplikacím vyplývajícím ze selhávajícího dublinského systému.
V současné době možnosti humanitárních víz evropské státy nevyužívají a uprchlíci jsou tak nuceni
cestovat za bezpečím nelegálními cestami.
Islám/Islamista/Islámský extremismus
Zatímco Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím na zemi a ti, kdo jej vyznávají, jsou nazýváni
muslimové, islamismus je snaha převést islámskou víru v politickou ideologii. Ne každý muslim je
zároveň islamistou. Islámský extremismus je pak nejkonzervativnější formou islamismu, který často užívá
násilných prostředků k dosažení svých politických a náboženských cílů. Opět, ne každý islamista je
zároveň islámským extremistou (článek 12, Deklarace Rady Evropy o Islámu, Islamismu a Islamofobii).
Migrace
Jedná se o přesun jednotlivců či skupin osob v prostoru, přičemž jednotlivé podkategorie závisí na definici
onoho prostoru. Pokud se jedná o přesun v rámci jednoho státu, tak tento jev nazýváme vnitrostátní
migrací. Pokud občané opouští svůj domovský stát, například Českou republiku, s cílem usadit se v jiném
státě, jedná se o emigraci. Pokud občané jiného státu cestují například do České republiky s cílem usadit
se zde, jedná se o imigraci. Rozdíl mezi termíny je tedy pouze v perspektivě. Trend je takový, že s
ekonomickým rozvojem rovněž stoupá i intenzita migrace (Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci
2014, str. 78). Pro srovnání, během prvních 8 měsíců roku 2015 bylo v České republice podáno 990
žádostí o azyl, což je o 420 více než za stejné období v minulém roce (Statistiky MV ČR). Česká
republika zaznamenala nejvíce žádostí o azyl v roce 2001, kdy jich bylo více než 18 tisíc, a v roce 2003,
kdy bylo podáno 11 400 žádostí (Statistiky MV ČR).
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Návratová politika
Návratová politika je jednou z nedílných součástí migračního managementu každého státu. Jedná se
dobrovolný nebo nucený návrat (vyhoštění) cizince z konkrétní země poté, co mu nebyla schválena žádost
o mezinárodní ochranu, nebo pokud z jiného důvodu přišel o právo v zemi pobývat. Na evropské úrovni
návraty upravuje směrnice č. 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v
členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. V České
republice upravuje tuto otázku zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Rozhodnutí o vyhoštění však ve vždy vyústí v opuštění prostoru Evropské unie. Například mezi roky 2010
a 2013 opustilo EU jen mezi 35 % držitelů rozhodnutí o návratu (zdroj: Eurostat).
Mimo vyhoštění existuje i možnost dobrovolného návratu, která umožňuje cizincům pobývajícím na
území České republiky návrat do vlasti na náklady ČR (na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v
platném znění). Díky programu je možné se vrátit domů jako běžný turista. Úřady v zemi návratu nebudou
informovány o příjezdu cizince ani o okolnostech pobytu v ČR (Mezinárodní organizace pro migraci IOM). V roce 2014 se s pomocí IOM a českého státu do vlasti navrátilo 169 osob (zpráva IOM). Proces
dobrovolného či nedobrovolného návratu se nazývá repatriace.
Nenavrácení (princip „non-refoulement“)
Princip nenavrácení je zakotven v článku 33(1) Ženevských úmluv takto: „Žádný smluvní stát nevyhostí
jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda
byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či
politického přesvědčení.” Princip nenavrácení je nezávislý na výsledku azylového řízení, tj. státy se
zavazují nevracet uprchlíky do domovských zemí, kde by jim hrozilo další pronásledování. Aktuálním
příkladem uprchlíků, na které se vztahuje princip nenavrácení, jsou lidé, kteří prchají před občanskou
válkou v Sýrii a jejichž životy by případným navrácením do Sýrie byly přímo ohroženy.
Ochrana hranic EU
V EU rozlišujeme dva základní typy hranic: hranice vnitřní, tj. mezi státy EU či státy, které se účastní
schengenského prostoru, ale nejsou v EU (Norsko, Island a Švýcarsko), a hranice vnější mezi státy EU a
státy, které nejsou ani v EU, ani v schengenu. Ochranu vnějších hranic Evropské unie má na starosti
agentura FRONTEX, která vznikla v roce 2004. Jedná se o agenturu EU, která jednak koordinuje činnost
hraničních služeb členských států EU, ale také spolupracuje s tzv. třetími zeměmi, přes něž proudí
uprchlíci do Evropské unie. Jedná se zejména o balkánské státy a dále například Turecko.
Uprchlík
Uprchlík je osoba, která utekla ze své původní země před válkou či před životu nebezpečným
pronásledováním založeným na rasových, náboženských, národnostních či politických důvodech či
důvodu příslušnosti k určitým společenským skupinám a která může tuto skutečnost dokázat. Tato
definice, ustanovená Mezinárodní úmluvou o právech uprchlíků z roku 1951 (str. 14) a Protokolem
týkajícím se právního postavení uprchlíků z roku 1967 (str. 46), je v České republice užívána také při
rozhodování o udělení mezinárodní ochrany (viz Azyl, Doplňková ochrana). Státem uznané osoby se
statusem uprchlíka mají v mnoha ohledech práva a svobody podobné občanům státu, ve kterém žijí. Mezi
jejich práva však nepatří právo volební či mnohá základnější práva – např. právo volného pohybu často
omezené hranicemi uprchlického tábora či právo pracovat. Tato omezení v mnohém znemožňují integraci
uprchlíků do společnosti.
Vnitřně přesídlené osoby (IDPs)
Vnitřně přesídlené osoby jsou lidé nebo skupiny lidí, které byly donuceny opustit své domovy kvůli
konfliktu v zemi nebo přírodní katastrofě, ale nepřekročily přitom hranice domovského státu. Tyto osoby
zůstávají pod právní ochranou svého státu. V případě občanského konfliktu se ale může stát, že uprchlíci
prchají právě kvůli státu, který by jim však měl zajistit ochranu. Počet vnitřně přesídlených osob se v
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posledních letech zvýšil z 30 milionů osob v roce 2012 k téměř 40 milionům IDPs v roce 2015 (zdroje:
IDMC, UNHCR). Vnitřních přesídlenců je tak celosvětově více než uprchlíků. Jen v Sýrii se dnes nalézá
7 632 500 vnitřních přesídlenců (zdroj: UNHCR).
Zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení
Zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení slouží jako místo pobytu pro migranty před a po podání
žádosti o azyl. Azylový zákon č. 325/1999 Sb. definuje zařízení následovně: „Zařízení pro zajištění
cizinců (dále „zařízení“) slouží k omezení svobody cizinců na základě rozhodnutí Policie České republiky
(dále „policie“) nebo Ministerstva vnitra České republiky (dále „ministerstvo“)”. Mezi základní zařízení v
České republice podle azylového zákona č. 325/1999 Sb. patří přijímací středisko, pobytové středisko a
integrační azylové středisko. V zařízení pro zajištění cizinců mohou být umístěni i cizinci, kteří nemají v
úmyslu požádat v zemi o mezinárodní ochranu.
Ženevské úmluvy
Migrační politika členských států Evropské unie se opírá o řadu mezinárodních úmluv z druhé poloviny
20. století. Mnoho z nich spadá právě do skupiny Ženevských úmluv, které byly přijaty mezinárodním
společenstvím v reakci na osud veteránů, válečných vězňů a uprchlíků po konci druhé světové války.
Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 jako první definovala právní status uprchlíka (Článek
1A). Dalším základním dokumentem mezinárodního uprchlického práva je i Protokol týkající se právního
postavení uprchlíků z roku 1967, který prodloužil a rozšířil platnost původně časově a geograficky
omezených definic ustanovených původní Úmluvou. Jednotlivé právní řády členských států EU se
zavázaly dodržovat definice uprchlické problematiky dané těmito mezinárodními úmluvami.
Více také na:

www.rovnesance.cz/category/migrace
Uprchlická krize a pomoc
Nejjednodušší způsob, jak získat aktuální informace o potřebách souvisejících s pomocí pro uprchlíky, je
navštívit web Pomoc pro uprchlíky na adrese www.pomocuprchlikum.cz
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