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Úvodem 

 

 

Jak je patrné z obsahu letního čísla, převažují tentokrát příspěvky z organizací v některých našich krajích. 

Důvod, proč jsme je tentokrát upřednostnily před jinými informacemi je dvojí – jednak se nám sešlo více 

příspěvků, za což jsme velmi vděčné, a jednak další dvě čísla zpravodaje budou pravděpodobně z větší 

části „technického“ rázu.  

 

Ano, příští rok je opět sjezdový, a tak obě zimní čísla (počítáme s vydáním v prosinci 2016 a v únoru 

2017) se budou věnovat z větší části sjezdovým materiálům a příspěvkům, a také praktickým informacím 

souvisejícím s organizací konferencí i samotného sjezdu.  

 

To ale není vše: v příštím roce bude naše organizace slavit 50. výročí, a to už je hodně dobrý důvod 

nejen k ohlédnutí se do minulosti, ale i k intenzivní prezentaci organizace navenek a samozřejmě také 

k pohledu do budoucnosti.  

 

Z uvedeného je zřejmé, že nás čeká velmi rušné období. Nicméně, právě nyní je léto, a tak mi dovolte 

popřát krásné, pohodové letní měsíce a spoustu příjemných a osvěžujících zážitků!  

 

Za redakci Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ 

 

Zpravodaj Českého svazu žen z.s. – léto – 7/2016                     zpravodaj@csz.cz  

mailto:zpravodaj@csz.cz
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2017 – Rok 50. výročí Českého svazu žen 

 

 

Zní to neuvěřitelně, ale příští rok naše organizace oslaví své padesátiny. I když byla formálně ustanovena 

v roce 1969, za faktický rok založení se považuje rok 1967, kdy 5. – 7. července proběhl ustanovující 

sjezd Československého svazu žen. Formálně mohl Český a Slovenský svaz žen ale vzniknout až díky 

federalizaci Československa, k čemuž došlo k 1. lednu 1969. 

 

Co to pro nás znamená je, že chystáme celoroční informační „kampaň“ o ČSŽ na našich webech a 

sítích, kterou zahájíme tiskovou zprávou pro média před koncem tohoto roku. Od ledna 2017 chceme na 

našich webech a sítích pravidelně (tedy i denně, pokud budeme mít dostatek materiálů) zveřejňovat 

články, fotografie, vzpomínky mapující a představující naši organizaci ze všech možných úhlů pohledu. 

 

 

Moc prosíme, posílejte nám například: 

 

→ krátké i dlouhé články z historie i současnosti vašich organizací (může být i vzpomínka na konkrétní 

jednu věc, událost, zážitek z minulosti i současnosti); 

→ archivní materiály / dokumenty / články / fotografie, které lze naskenovat a dát na web; 

→ rozhovory s členkami / jejich medailonky; 

→ jednotlivé zajímavosti ze života krajů / okresů / základních organizací; 

→ fotografie „s příběhem“ (z akce, návštěvy, společné fotografie apod. třeba jen s krátkým povídáním 

k ní); 

→ povídání o ČSŽ od někoho, kdo není členkou (např. starosty ve vaší obci) nebo od bývalé členky či 

člena rodiny… ;  

→ i krátké osobní povídání typu – proč je či bylo členství v ČSŽ pro mě důležité, co mi to dalo, vzalo …;  

→ vlastně by bylo milé zavzpomínat i na ty členky, které již nejsou mezi námi; 

→ a podobně – nápadům se meze nekladou!  

 

 

Příspěvky, materiály, fotografie můžete průběžně zasílat buď poštou na adresu: 

 

Český svaz žen, 

Ostrovského 253/3 

150 00 Praha 5 – Smíchov 
 

nebo elektronicky:  predsedkyne@csz.cz  a/nebo reditelka@csz.cz . Do předmětu e-mailové zprávy 

prosíme napsat: 50. výročí. 

 

 

V případě, že budete posílat příspěvky poštou – nezapomeňte uvést, zda chcete originály 

vrátit (např. články z dobového tisku, fotografie apod. si naskenujeme, ofotíme a 

samozřejmě poštou zase pošleme zpět!). 

mailto:predsedkyne@csz.cz
mailto:reditelka@csz.cz
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Plán zveřejňování: 

 

Články (ad.) budeme průběžně upravovat pro web a úderem 1. 1. 2017 je budeme pravidelně zveřejňovat 

po celý rok 2017 na našich webech a sítích: 

 

 www.csz.cz  

(patrně pro tento účel web i upravíme) 

 

www.rovnesance.cz 

 

a pravidelně budeme zasílat upoutávky do médií. 

 

Z příspěvků zvažujeme následně vydat publikaci / sborník – bude hodně záležet na tom, kolik příspěvků 

se nám sejde. 

 

Zvažujeme samozřejmě i akci v Praze pro veřejnost a členky, jistě budou i akce v krajích – v průběhu 

podzimu budeme vědět víc. 

 

Pro tento účel také chceme rozšířit krajské prezentace ať již na krajských stránkách na Facebooku nebo 

samostatných webech krajů; přes toto léto a podzim připravíme technické podmínky. 

 

Příprava na sjezdový rok 2017  

 

Protože se již objevují letmé dotazy na organizaci sjezdu v listopadu 2017, máme pro vás alespoň pár 

předběžných informací. 

 

V minulosti šly všechny důležité informace do tzv. předsjezdového zpravodaje vydávaného zkraje 

sjezdového roku. Tentokrát chceme první část praktických informací dát již do zimního zpravodaje a 

bulletinu (oboje po listopadovém Ústředním shromáždění). V současnosti probíhá příprava sjezdových 

témat i technických záležitostí na úrovni komisí a aktuálně také uzavíráme poptávku na místo konání 

sjezdu. 

 

Rámcový harmonogram: 

 

→ 26.11.2016 Na 7. ÚS bude potvrzen termín sjezdu a místo konání (listopad 2017). 

 

→ 11-12/2016: V bulletinu (dostávají okresní organizace vždy po ÚS) a ve zpravodaji ŽTT bude 

zveřejněn harmonogram konferencí, klíč pro delegátky a první dokumenty k diskusím. 

 

→ 2/2017: Předsjezdový zpravodaj bude obsahovat případné zbývající materiály a organizační 

pokyny. 

 

Důležité: V této fázi s ohledem na aktuální stanovy podle nového občanského zákoníku nepočítáme s 

tvorbou nových stanov! Případné nutné jednotlivé technické změny stačí projednat vždy na ÚS. 

 

 

 

http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
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Zajímavosti z našich krajů 

 

Královéhradecký kraj 

 

Výstava k 45. výročí založení ZO ČSŽ ve Třebihošti – srpen 2016 

 

Jak již bylo řečeno, Český svaz žen slaví v příštím roce 50. výročí založení. My jsme začaly pátrat, jak to 

vlastně bylo u nás ve vesnici, a zjistily jsme, že podle dostupných informací byla u nás organizace 

založena v roce 1971, ale navazovala na činnost žen v obci z různých spolků. Rozhodly jsme se uspořádat 

výstavu z historie i současnosti organizace, doplněnou výstavkou ručních prací našich členek. Tato akce 

se bude konat v sobotu 6. srpna 2016 od 9,00 hodin ve volnočasovém centru v Třebihošti. V tento den 

totiž také naši hasiči slaví 125. výročí od svého založení a budou zde mít své soutěže, výstavy a kulturní 

program. Kromě svých členů a ostatních občanů obce očekávají účast ještě minimálně 100 hasičů 

z okolních obcí. 

 

Tím tak chceme propagovat činnost ČSŽ. O záštitu nad touto akcí byl požádán senátor ČR Ing. Jiří 

Hlavatý. Srdečně zveme členky z ostatních organizací ČSŽ. 

Ženy – ženám – lepší život (Třebihošť) 

To je motto, pod kterým se v současné době uskutečňuje činnost naší základní organizace a které 

vyjadřuje to, že ženy jsou ochotné dělat něco nejen pro své členky, ale i pro ostatní a jsou ochotné 

pomáhat všude tam, kde je to třeba. K napsání tohoto článku mne přivedly dvě věci a to, že svoji práci 

málo propagujeme, možná i proto, že to považujeme za samozřejmé. Tou druhou věcí je to, že pomalu 

mizí povědomost o některých tradicích a zvycích. Tak se pokusím přiblížit, jak to u nás na vesnici bývá, 

když se někdo žení či vdává. 

 

„Svatba, a co je to zatahování?“ Tak se mě zeptala neteř, když jsem ji zvala, aby se se mnou šla podívat. 

 

Abych začala od začátku. Naše dlouholetá členka ženila syna a jak už je u nás zvykem, sešlo se nás asi 15 

členek ZO, abychom pomohly upéct svatební koláčky. Ono se to nezdá, ale upéct 5 000 ks malých 

koláčků a 60 ks rohových dá dost práce. Zdá se vám to hodně? Ale to už je u nás takový zvyk, nevěsta se 

ženichem dávají košíček koláčků do každého domu ve vesnici a pak též svým příbuzným. Kde mají 

svobodnou dívku nebo mládence, dávají jim rohový koláč ozdobený mašličkou a myrtou. Při pečení musí 

ženich s nevěstou přijít mezi ženy pekařky, aby si s nimi připili. Některá z žen pak v nestřežené chvíli 

potře pro štěstí tvář ženicha povidly a nevěsta ho pak očistí. Jinak první koláček z prvního plechu patří 

nevěstě. 

 

Při samotném svatebním dni se u nás provádí zatahování. A co to vlastně je? 

Příjezdová cesta se přehradí před prvním svatebním autem, ženich s nevěstou musí vystoupit a jsou pro ně 

připraveny drobné úkoly jako řezání dříví, přebalování miminka, ženich dostane chomout a musí na 

vozíku přepravit nevěstu apod. Za to ti, kdo toto připravili, ale i ostatní přihlížející dostanou zákusky, 

chlebíčky a taky štamprličku něčeho pro zahřátí. Pak mohou svatebčané pokračovat na oddavky. 

 

Na závěr bych chtěla říci, že i to je způsob jak získat novou členku. 
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17. Společenský ples – 1. nekuřácký (Třebihošť) 

Tak už 17. společenský ples jsme pořádaly pro sebe a ostatní příznivce v sobotu 16. února 2016 v místním 

motorestu. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela „Bylo nás pět“ z Hořic v Podkrkonoší. Ples byl 

doplněn klasickou tombolou, ve které účastníci mohli vyhrát více či méně hodnotné dárky. Ceny věnovali 

sponzoři z řad podnikatelů a také místní občané. O losy byl takový zájem, že jsme během půl hodiny 

prodaly všech 580 losů. O půl noci jsme provedly slosování vstupenek. Děvčata z výboru připravila do 

losování několik hodnotných cen, ale také několik cen pro zábavu, které byly doplněny vtipným 

komentářem. Ples se vydařil a všichni po skončení se rozcházeli spokojeni domů.  

 

A víte, že se málem nekonal? A proč? Náš pan vedoucí v motorestu udělal již od loňského května 

„motorest nekuřácký“. Zvažovaly jsme, co to udělá s návštěvností plesu, když kuřáci si nebudou moci u 

stolu zakouřit. Prodělat jsme nechtěly, navíc ve sdělovacích prostředcích se neustále někdo vyjadřuje, že 

poklesne návštěvnost restaurací bez kouření. Nakonec jsme se rozhodly do rizika jít, a to se vyplatilo. 

Návštěvníků přišlo více než v minulém roce a všichni si to pochvalovali. A tak již nyní připravujeme ples 

na rok 2017. 

Tak to jsme vážně nečekaly ... (Třebihošť) 

Naše základní organizace pořádá každoročně před vánočními svátky zájezd pro své členky i ostatní 

občany na téma „Skončíme s pečením a uklízením, Vánoce stejně budou…“. Navštěvujeme různé výstavy 

a vánoční trhy v České republice. Nejinak tomu bylo v prosinci 2015 kdy jsme navštívili skanzen Přerov 

nad Labem, který, kdo tam ještě nebyl, stojí za shlédnutí, a pak jsme byli na vánočních trzích v Lysé nad 

Labem. Současně s těmito trhy probíhala i soutěž v pečení vánočního cukroví a to je důvod, proč hlavně 

píšu tento příspěvek. Naše dlouholetá členka paní Alena Janečková s sebou vzala ukázku svého vánočního 

cukroví. Toto tam odevzdala a byla velmi překvapena a my s ní, když se během týdne ozvali organizátoři 

soutěže, že byla vybrána mezi 10 nejlepších a aby se tam dostavila. Na slavnostním vyhodnocení se 

umístila na 1. místě, a to opravdu nečekala, i když my víme, že je opravdu vynikající kuchařka a cukrářka. 

Gratulujeme ji! 

 Eva Bláhová, ZO ČSŽ Třebihošť 

Společně jsme oslavili Den rodiny v Trutnově  
 

Oslava dne rodiny se v Trutnově moc povedla. I přes zimu a 

déšť se našel čas, kdy si mohly děti vyzkoušet vytváření 

velkých bublin. Součástí oslavy byla i výstavka o náhradní 

rodinné péči. Děti kreslily nádherné obrázky o rodině a 

atmosféra byla v UFFU velmi příjemná až rodinná. Děti pak se 

zatajeným dechem sledovaly pohádku o Kozlíkovi, který musel 

splnit tři úkoly, aby vysvobodil zakletou princeznu. Pohádku 

nám zahrálo kočovné loutkové divadlo Kozlík z Holic, kterým 

tímto moc děkujeme.  

 

Děkujeme našim sponzorům panu Chlápkovi z Cuba Dive s.r.o. a 

paní Lukášové z Českého svazu žen. Děkujeme společenskému 

centru UFFO za poskytnutí vnitřních prostor kolem recepce. 

Děkujeme panu Šlégrovi z Domu Tisku za letáčky a propagační 

materiály. Děkujeme nadaci J&T za balónky pro děti a informace 

o náhradní rodinné péči. Děkujeme všem za účast a těšíme se 

v příštím roce při oslavě Dne rodiny v Trutnově na viděnou. 

Tým Centra náhradní rodinné péče Domov a rodiny 

www.centrumdar.cz   

 

http://www.centrumdar.cz/
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Plzeňský kraj 

Historie „Dne pro ženu“ 

  

Krajská rada žen každoročně schvaluje plán činnosti a zvažuje jaké akce připravit, aby byly pro členky 

zajímavé a přínosné, aby se jich rády zúčastnily. Každoročně do plánu zařazujeme polodenní kulturně 

vzdělávací akci v Plzni, kterou jsme nazvaly Den pro ženu. Akce se tradičně koná v konferenčním sále E-

Centra v Plzni, letos v květnu se uskutečnil již 7. ročník této oblíbené akce. 

 

První Den pro ženu se konal 20.9.2010 a byl věnován 10. výročí založení Nadace Žena 
 

Účastnice byly seznámeny se zaměřením a posláním NŽ, jejím sídle, které je od roku 2008 v budově ČSŽ 

v Plzni. Podrobná zpráva za období let 2000 – 2010 představila 

projekty, realizované v Plzeňském kraji díky přiděleným 

grantům. Vzdělávací projekty byly zaměřeny na nejrůznější 

témata, blízká ženám – jednalo se o 13 grantů v celkové hodnotě 

241 tis. Kč, proškoleno bylo na 600 žen.  

 

Součástí krajského setkání žen byla nabídka dárkového zboží, 

bižuterie a kosmetiky, výstavka ručních prací žen, regionálních 

krojů, retro módní přehlídka ZO Letiny, taneční vystoupení 

členek ZO Blovice a zábavné scénky členek ze Ždírce. 

 

Za ČSŽ Praha se zúčastnily: Mgr. Jana Chržová, předsedkyně, 

Mgr. Dagmar Wagnerová, ředitelka, Ing. Marie Vaňková, metodička. Účast 63 osob. 

 

 

2. ročník Dne pro ženu se uskutečnil 20. 5. 2011 s programem 
 

- vedoucí Občanské poradny v Plzni seznámila ženy se zdarma poskytovanými službami Občanské 

poradny, vysvětlila zaměření poradny a předala kontakty na poradny v kraji; 

- studentka U3V – dlouholetá členka výboru ZO ČSŽ Blovice – nás seznámila s průběhem a zaměřením 

svého zajímavého studia University třetího věku a doporučila tento způsob vzdělávání a dodržování 

aktivního způsobu života všem seniorkám; 

- následovala zajímavá beseda s místopředsedkyní ORŽ Plzeň-sever, která byla zvolena členkou 

krajského zastupitelstva. 

 

Součástí setkání bylo představení PaedDr. Jany České, ředitelky Domova Zvíkovecká kytička, která byla 

nominována, a následně zvítězila, v anketě Česká Žena. 

 

Paní ředitelka nepřijela sama, ale přivezla děvčata z Domova ZK, která nám zazpívala. Dalšími hosty byly 

Mgr. Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ a PhDr. Jiřina Radová, předsedkyně správní rady Nadace Žena. 

Program byl doplněn o nabídku služeb Centra zdraví a kosmetiku. Zpestřením na závěr bylo vystoupení 

umělecké tanečnice. Účast 50 osob. 

 

 

 

 

 

 

 
Soubor ze Ždírce 

Připomínáme, že si Zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete samy pro sebe objednat (zdarma) 

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

 

mailto:zpravodaj@csz.cz
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3. ročník Dne pro ženu se konal 28.5. 2012 s názvem „Co mi přináší svazová činnost a jak dál?“ 
 

Toto odpoledne bylo věnováno předsjezdové diskuzi a zhodnocení 

ankety členek před konáním krajské konference a sjezdu ČSŽ. 

Získaly jsme 73 vyplněných anketních lístků, účast na krajské akci 

28.5. byla 40 členek.  

 

Jako hosty jsme přivítaly výkonnou předsedkyni ČSŽ Mgr. Janu 

Chržovou a emeritní předsedkyni PhDr. Zdenku Hajnou. Součástí 

akce byla oblíbená výstavka ručních prací členek. 

 

 

4. ročník Dne pro ženu byl v roce 2013 opět v květnu, a to 23.5. 

 

Hlavní program byl věnován informacím o novém občanském zákoníku, se kterým nás podrobně 

seznámila a na dotazy přítomných odpověděla vedoucí Občanské poradny v Plzni Mgr. Krausová. 

Následovaly rady pro spotřebitelky (skrytá nebezpečí při nákupech a uzavírání smluv o dodávce) od 

odborníků ze Sdružení obrany spotřebitele v Plzni. Přednáška byla doplněna o zajímavé případy, které 

byly řešeny v minulosti. Velmi kladně byla přijata prezentace zástupkyně Lázní Jáchymov, která 

seznámila s nabídkou lázeňských služeb pro jednotlivce i kolektivy. Vítaná byla slíbená sleva pro členky 

ČSŽ, kterou některé naše členky následně využily. O kulturu se tentokrát postaraly 3 sestry Strolených, 

které zahrály na hudební nástroje a zazpívaly. Bylo to moc hezké vystoupení. 

 

Na závěr setkání byla promítána prezentace z akce k 10. výročí Nadace Žena v Praze a vyhlášení ankety 

Česká Žena, která se uskutečnila v říjnu 2011 v Kounickém paláci v Praze. 

 

Titul Česká Žena 2012 získala, jak jsme již zmínily, naší KRŽ nominovaná ředitelka ústavu pro mentálně 

a fyzicky postižené dívky a ženy ve Zvíkovci (Rokycansko), PaedDr. Jana Česká. Ústav nese krásný 

název Domov Zvíkovecká kytička a obyvatelkám říkáme Zvíkovecké kytičky. 

Účast 49 žen. 
 

5. ročník byl opět na jaře, a sice 28. května 2014 

 
V křesle pro hosta „usedla“ principálka divadlo PLUTO v Plzni, Mgr. Jindřiška Kikinčuková. Toto 

kabaretní divadlo je v Plzni oblíbené a některé naše členky jej pravidelně navštěvují. Zajímavé je, že 

divadlo má již 15. narozeniny a funguje dosud bez 

podpory města a velkých sponzorů. Lví podíl na tom 

má právě výše zmíněná Jindřiška K. 

 

Uvítaly jsme děvčata – Zvíkovecké kytičky 

z patronátního Domova ZK, která k nám jezdí moc 

rády a na oplátku nás zvou na své akce do Domova. 

Děvčata nám krásně zazpívala. Nechybělo ani 

vystoupení tanečního souboru ČSŽ z Blovic. Na závěr 

setkání byl promítán předsedkyní ZO komentovaný 

záznam tradičního babského bálu v Losiné. Součástí 

byla opět výstavka krásných ručních prací našich 

šikovných členek. Účast 68 osob. 

 

 

 
J. Chržová jako host 

 
Zvíkovecké kytičky 
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6. ročník Dne pro ženu se uskutečnil 25.5.2015 

 
Tematicky byl tento den – respektive půlden - zaměřen na zdraví. Nejprve se dostalo na přírodní léčebné 

prostředky a termické masáže, následovala odborná přednáška lékaře ze společnosti Infophram Praha na 

téma „Znáte své léky?“ Informace byly velmi zajímavé a pro všechny velmi užitečné. Doporučeny byly i 

webové stránky www.znamsveleky.cz, kde je možné si nechat udělat zdarma analýzu užívaných léků a 

zjistit tak případné interakce. 

 

V křesle pro hosta usedla předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová, která hovořila o aktuálních otázkách 

v ČSŽ, probíhajících vzdělávacích projektech pro ženy a své pracovní cestě do New Yorku. Pozvala ženy 

na připravovaný červnový Kongres žen do Prahy. 

 

S nově nastudovaným tancem nás opět přijely potěšit členky z Blovic. Účast 66 osob. 

 

7. ročník se konal 16. května 2016 s názvem „Jak se žije seniorům?“ 

 

Pozvaly jsme: 

- mluvčí městského ředitelství Policie v Plzni, která hovořila o případech, týkajících se seniorů z praxe, 

předala zajímavé poznatky a rady, předvedla správné použití minialarmu do dlaně; 

- zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny v Plzni, kteří seznámili přítomné s aktuální nabídkou služeb 

nejen pro seniory, rozdali letáčky a nabídli individuální konzultace; 

- předsedu Rady seniorů Plzeňského kraje, který seznámil s aktivitami Rady, poskytovaným 

poradenstvím a zájmovými aktivitami; nabídl i trvalou spolupráci a členství v nově ustavované 

Městské radě seniorů v Plzni; 

- ředitelku Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM V Plzni, s nímž jsme v minulých letech 

spolupracovaly na dvou projektech;  

Ženy získaly mnoho podnětných informací o širokém zaměření této neziskové organizace. Nabízejí 

vzdělávací kurzy, přednášky, workshopy pro seniory, akademii třetího věku, sociální služby, pohybové 

aktivity, dobrovolnictví, programy pro děti, rodinu, mezigenerační setkávání ad.  

 

- zástupkyni Úřadu práce v Rokycanech – vedoucí oddělení sociálních dávek, která podrobně seznámila 

s nároky na dávky, příspěvky, zdravotnické pomůcky, možnosti jejich zápůjček, hovořila o spolupráci 

se zdravotními pojišťovnami a odbornými lékaři, poskytovaném poradenství zdravotně postiženým 

osobám a seniorům. 

Součástí nabídky byly i individuální konzultace. Účastnice získaly řadu dobrých rad a informací., které 

mohou předávat dál jak v rodině, tak v členské základně a svém okolí. 

 

Ženy připravily krásnou výstavku ručních prací, která se na těchto setkáních již stala dobrou tradicí.  

Účast 56 žen.  

 
Výstavka ručních prací 

 

Kralovický kroj   

 
Retro módní přehlídka ZO Letiny 

 
Foto: archiv KRŽ / Text: Eva Drncová 

http://www.znamsveleky.cz/
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Výstava „ Titanik“ 

 
KRŽ Plzeňského kraje připravila na 16. června 2016 zájezd do Prahy na výstavu Titanik, která byla 

instalována v PVA EXPO Praha v Letňanech. Výstava byla věnována katastrofě zaoceánského parníku 

Titanik, který měl převážet cestující a poštu mezi Evropou a Severní Amerikou. Na svou první plavbu 

vyrazil 10.4.1912 a 14.4.1912 se srazil s ledovcem a po třech hodinách klesl ke dnu. Oběťmi se stalo 

kolem 1500 cestujících a členů posádky. 

 

Vzhledem k unikátnosti výstavy jsme nabídly členkám možnost společně se na výstavu podívat a 

současně navštívit Žižkovskou televizní věž a zhlédnout Prahu z ptačí perspektivy. 

 

Zájem o akci předčil naše očekávání a přihlásilo se přes 110 členek. Proto jsme zajistily další vstupenky a 

druhý autobus. Zájezdu se zúčastnilo 90 členek z okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, Plzeň-město, Rokycany, 

Beroun, Klatovy, Domažlice. Účastnice hradily poplatek 150 Kč, ostatní náklady byly financovány 

Krajskou radou žen s příspěvkem ORŽ Plzeň-jih a Plzeň-sever. 

 

Počasí se povedlo, cesta byla naprosto pohodová – výstava bez front, výhled ze Žižkovské věže perfektní. 

Výstava byla velmi zajímavá, některé momenty hodně emotivní. Na konci výstavy jsme se dozvěděly, kdo 

dle palubního lístku, který byl součástí vstupenky – tuto tragédii přežil. Přečetly jsme si i zajímavý příběh 

jedné přeživší pasažérky, Millviny Deanové. Tato žena, poslední zachráněný cestující z Titaniku, zemřela 

31. května 2009 v Southamptonu v Anglii. Bylo jí 97 let. Tato výstava byla věnována její památce. 

Millvina (několika týdenní miminko) byla se svojí matkou a dvouletým bratrem umístěna na záchranný 

člun č. 10 a byli mezi prvními cestujícími třetí třídy, kteří opustili loď. Millviin otec - jako většina mužů -

zůstal na lodi a zahynul při katastrofě. Zbylí členové rodiny se zachránili na lodi Carpathia a do New 

Yorku připluli 18. dubna. Že cestovala na Titaniku, se Millvina dozvěděla až ve svých 18 letech - nikdy se 

nevdala a pracovala pro britskou vládu, po válce v jedné strojírenské firmě v Anglii. Bratr zemřel ve věku 

82 let dne 14. dubna - přesně 80 let po nárazu Titaniku do ledovce. 

 

Ohlasy byly vesměs velmi pozitivní a ze strany členek jsme slyšely, že už se těší na další vydařené společné 

akce. Potěšil nás i přístup “našeho“ dopravce – AD Hrouda, který nám poskytl na cestu zcela nový 
zájezdový autobus. 

Eva Drncová, KRŽ Plzeňský kraj 

Den dětí v Tatiné 

 

Den dětí se konal dne 4. 6. 2016 v Tatiné a na programu byla ukázka hasičské techniky, různé hry 

zakončené sladkou odměnou, opékání buřtů a na závěr pěna. Ta se dětem líbila nejvíce. Celkem účasti 25 

dětí a stejně dospělých. Během konání akce nám počasí přálo, zapršelo až k večeru. 

 

   
 

Anna Loulová - předsedkyně ZO ČSŽ Tatiná 
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Karlovarský kraj 

 

Ženy, které změnily svět 

 

Zástupkyně karlovarské ZO ČSŽ Drahovice se zúčastnily přednášky dr. Formánka v Krajské knihovně. 

Přednáška nesla lákavý název – Ženy, které změnily svět. 

 
"Některá jména zajímavých žen jsem slyšela poprvé v životě, jiné samozřejmě znám," sdělila jedna z 

členek základní organizace. "Snad vás budou také zajímat." 

 

První z uvedených šesti žen - ELEANORA AKVITÁNSKÁ žila ve 12. – 13. století. Byla dcerou 

akvitánského vévody Viléma X., který zesnul roku 1137, a protože neměl mužského potomka, nastoupila 

podle tehdejšího zákona na trůn jeho prvorozená dcera, patnáctiletá Eleanora. Kronika dodává, že byla 

krásná, vzdělaná, hovořila několika jazyky a u stolu se uměla chovat tak, že nikoho nepohoršovala. 

O bohatou nevěstu se ucházelo mnoho princů a vévodů, ale otec Vilém X. zanechal seznam 

nejvhodnějších ženichů. Na předním místě figuroval francouzský princ Ludvík VII. A toho si také 

Eleanora vyvolila za manžela. Zdálo se, že pohledný princ splní všechny požadavky na něho kladené. 

 

Ovšem v zachovalých Eleanořiných Pamětech se dočteme, že se Ludvík VII. po celé manželství choval 

jako mnich. Kdo by se divil, že se mladá Eleanora zapletla se svým příbuzným Raimundem Poitierem. 

Ludvík ji za to nechal uvěznit a Eleanora požádala papeže Evžena III., aby její sňatek s Ludvíkem zrušil. 

No to byla zvláštní novota a velká troufalost! Papež ani slyšet. Ale čas hrál Eleanoře do noty, a za několik 

let papež její sňatek s Ludvíkem z důvodu jeho neplodnosti anuloval. Šťastná vévodkyně se podruhé 

provdala a přivedla na svět celkem 8 dětí. Jedním z jejich pěti synů byl Richard Lví srdce. Eleanora dala 

podnět k rozvodům, které byly po čase uzákoněny. 

 

Druhou téměř neznámou hrdinkou přednášky byla FLORENCE NIGHTINGALE. Její bohatí britští rodiče 

trávili první dva roky po sňatku dvouletou svatební cestou. Jezdili od jednoho krásného místa k druhému, 

až se jim ve Florencii narodila dcera Florence (1820–1910). Byla vychovávána tak, aby rozuměla 

domácím pracím a zvládala je. Ovšem otec, který měl doktorát na Oxfordu, vedl své prvorozené dítě také 

ke vzdělávání. Přál si, aby studovala dějiny, matematiku a jazyky. S podivem, kladl důraz i na zvládnutí 

ruštiny! Znalost ruštiny velmi pomáhala Florence v době krymské války. 

 

Florence se věnovala zdravotnictví. Navštívila porodnici a byla otřesena vysokou úmrtností matek i dětí. 

Důvod? Téměř žádná hygiena. Delší čas trávila Florence v Egyptě a zjistila, že je tam hygiena na vyšší 

úrovni než v Anglii! Podobná neradostná data ji vedla k založení nového oboru – lékařské statistiky. 

Prohlásila, že více lidí zemře v důsledku špatné hygieny než na bojišti. 

 

Velkou pozornost věnovala výchově zdravotních sester. Z jejího pera vyšlo i jakési první curriculum 

vzdělávání sestřiček. Královna Viktorie poslala Florence do Egypta, aby se i tam věnovala výchově 

zdravotnic. Královna Viktorie udělila Florence za její činnost Řád Britského impéria, často se s ní radila a 

staly se přítelkyněmi. 

 

Ženám nezůstala uzavřena ani věda. Angličanka ROSALIND FRANKLIN se proslavila jako bioložka. Na 

Cambridgeské univerzitě studovala kromě biologie ještě matematiku a fyziku. Jí patří prvenství v objevení 

DNA. Žel, nedala si svůj objev patentovat, neboť sama netušila, jaká je jeho důležitost. Zesnula roku 1958 

jako čtyřicetiletá. 
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Ve světě vědy zářila také IRÈNE JOLIOT-CURIE, dcera Marie Curie-Skłodowské. Nobelovu cenu 

dostala v roce 1935 za své objevy v chemii. Roku 1936 byla dekorována Řádem Čestné legie a v 

následujícím roce byla jmenována profesorkou jaderné fyziky a jaderné chemie. Později se stala státní 

tajemnicí pro vědu a výzkum. Vrcholem její vědecké práce bylo zjištění, že existuje jaderná fúze. Tento 

výzkum byl prohlášen za tajný. Zemřela jako její matka na leukemii. 

Vraťme se k politice: EVA MARÍA DE PERÓN - manželka argentinského prezidenta Juana Peróna. Její 

osud většinou známe – z muzikálu. 

 

INDIRA GÁNDHÍ, dcera D. Néhrúa, předsedkyně strany Indický národní kongres. Roku 1978 byla 

zvolena ministerskou předsedkyní. Činila přeměny v zemi, kde postavení ženy není právě růžové. 

Zavražděna 21 střelnými ranami, které do ní vypálil člen její ochranky. I její syn byl zavražděn. 

 

MARGARET THATCHER, nejdéle vládnoucí předsedkyně vlády Velké Británie. Královna Alžbeta ji za 

její zásluhy roku 1992 povýšila do šlechtického stavu. Se životem Margaret Thatcherové nás seznamuje 

film Železná dáma.  

Eva Hanyková 
 

 

Jihomoravský kraj 

 

Návštěva pražírny kávy a keramické dílny v Moravanech u Brna 

 

Poslední květnové úterý jsme v rámci pravidelných setkávání Klubu žen Ostopovice měly domluvenou 

návštěvu pražírny kávy a keramické dílny rodiny Wallerových v Moravanech u Brna. Některé z nás 

vyrazily pěšky z Ostopovic, aby si před ochutnávkou káv daly trochu do těla. Pohodovou procházkou přes 

Nebovidy jsme na místo dorazily asi za hodinu a půl. Vzápětí přijely i ostatní dámy a všechny jsme byly 

uvítány na dvoře před keramickou dílnou, kde na nás čekala domácí limonáda a koláče s povidly nebo 

meruňkami.  

 

Vše servírované v keramických hrnečcích a na zapékacích 

mísách z dílny paní Dáši Wallerové. Nádhera. Po malém 

odpočinku nás paní domácí uvedla do malé rodinné pražírny 

kávy, kde jsme si vyslechly výklad o pěstování, zpracování, 

výrobě a přípravě kávy, viděly jsme sklad s jutovými pytli 

plnými zelené zrnkové kávy 

snad ze všech koutů světa – 

Jamajky, Kuby, Hondurasu, 

Brazílie, Nikaragui, Austrálie, 

Keni … Celou pražírnou 

voněla čerstvě upražená a 

namletá káva, kterou jsme dostaly ochutnat. A když káva, tak k tomu nějaká 

dobrota, koláče vzali za své. Byl to opravdu gurmánský zážitek.  

 

Myslím, že v tuto chvíli by mnohé z nás nejraději ulehly do trávy a zažívaly, 

ale čekala nás ještě druhá polovina slíbeného programu, a tou byla výroba 

keramických andělů – svícnů. 
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Naštěstí nám je paní Wallerová předpřipravila. My jsme jen 

přidělávaly křídla a dekorovaly anděly tím, že jsme do nich 

vyřezávaly otvory malými dlátky. Píši jen, ale i toto dalo některým 

z nás zabrat. Nakonec jsme ale všechny své anděly dokončily a 

myslím, že se povedli. Někteří byli tak opravdoví, že dostali i svoje 

jména. Nastal čas se rozloučit. Tonda a ostatní andělé ještě musí 

počkat na vypálení. Anděle jsme si v ten večer neodnášely, ale 

odnášely jsme si recept na výborný jogurtový koláč a krásné 

zážitky z příjemně stráveného odpoledne. 

Šárka Kopečková 

 

 

Olomoucký kraj 

 

Vydařené akce ČSŽ Opatovice 

 

Aktivita ČSŽ Opatovice je celoročně zaměřena na tradiční akce, tak i na novou neotřelou náplň činností, 

vycházejících zejména ze zájmu členů i rodinných příslušníků. 

 

Ve čtvrtek 26. března se Obecní úřad v Opatovicích proměnil tvůrčí rukodělnou dílnu plnou žen, dívek a 

dětí. Sešly se, aby společně vyráběly velikonoční ozdoby pro nadcházející Velikonoce. Pod vedením 

zkušených, lektorů paní M. Lukešové, M.Trundové a V. Hasilíkové tak vznikaly vyvrtávané, malované i 

pentlí zdobené kraslice. S paní K. Minářovou jsme ze sena vytvářely rozverné zajíce i oblíbené slepice 

paní L. Sudoměřické. Za pomoci paní M. Šigutové si mohli zájemci nazdobit velikonoční věneček a 

chlapci s panem J. Machancem uplést velikonoční pomlázku. Hojná účast i tvůrčí nadšení byly odměnou 

pro pořádající místní organizaci ČSŽ Opatovice. 

 

Vzápětí následovala již tradiční akce Opatovská čtvrťka slaného koláča v sobotu 29.3.2015 v LD 

Opatovicích. V letošním 8. ročníku jsme zaznamenali rekordní počet 19. druhů pečiva, mezi vítězi se na 

bedně umístil i jeden muž, který je příznivcem pekařského umění a nebyl v naší soutěži 

nováčkem. Recepty byly postupně zveřejňovány v kabelové televizi a na požádání je možné zaslat 

je emailem. 

 

Vítězné recepty slaného pečiva: 

1. místo p. Ludmila Sudoměřická  

2. místo Marek Andrýsek: Miniburgery 

3. místo Helena Vinklárková: Závin s kuřecím masem 

 

Další druhy koláče: Cibulový koláč - Jana Kuchařová, mandlový závin s nivou – M.Machancová, 

sekanina – Jolana Andrýsková, cibulový koláč s olivami, šneci – Miluše Petrová, slané pečivo – Marie 

Hasilíková, slaný koláč s kuřecím masem - Jiřina Kuchařová, kmínové preclíky, makoví šneci, špenátová 

roláda – Lucie Janásková, listové košíčky plněné žampiony – Dana Remešová, pizza šneci - Veronika 

Valentová, minipizza – Iveta Sehnálková, bramborový závin se zelím – Jarmila Sehnálková, slaný koláč 

se špenátovou náplní Magda Matysková. 
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Duben je pro nás tradičně ve znamení bowligu. V pátek 10.4.2015 se sešla početná skupina žen, aby se 

utkala v zábavném sportovním zápolení. Vítězkou se stala paní Eva Romanová, která si odnesla i drobnou 

cenu pro vítěze. 

 

Na začátku června jsme zorganizovaly v zasedací místnosti OU Opatovice pro širokou veřejnost - děti, 

mládež i dospělé – přednášku První pomoci. Pod vedením paní Magistry Markéty Dostálové proběhla 

neformální beseda s četnými praktickými ukázkami zaměřená na základní život zachraňující úkony, 

nejčastější úrazy v domácím prostředí, jak jednat a konat při úrazech, KPR - nácvik, praktické činnosti na 

figuríně a různé způsoby šátkových obvazů. Přednáška se konala v úzké spolupráci SZŠ Hranice, která 

zajistila lektorku i materiál k ukázkám. Všichni účastníci přijali besedu s nadšením a zaujetím a pro velmi 

příznivý ohlas budeme v této aktivitě pokračovat i příští rok. 

 

Měsíc říjen byl plný aktivit: 2.10.2015 se uskutečnil pod vedením paní Miluše Berné Kurs pečení pravých 

frgálů - dle receptů našich babiček. V říjnu nás čekala turistika: výšlap Tesák – Hostýn – 7. Ročník a 

Hubertská mše. 

V sobotu 12.12.2015 se ve spolupráci s OU Opatovice uskutečnil zájezd do Valašského muzea V Rožnově 

pod Radhoštěm. Za příjemného počasí si účastníci procházeli valašské chalupy, kde ochutnávali tradiční 

jídla jako třeba pohanku s povidlovou omáčkou, zkoušeli si lidové zvyky a s radostí zazpívali vánoční 

koledy s panem učitelem ve škole z dob císaře pána. 

 

V dřevěném městečku sledovali kulturní vystoupení dětí, ochutnávali valašské speciality a utráceli 

penízky na starodávném jarmarku. Šťastnější z nás byli pohlazeni "Luckami", vystrašeni čerty, či 

obdarováni Mikulášem. Domů jsme odjížděli naplněni pohodou a očekáváním dalších milých prožitků v 

tomto nádherném předvánočním čase. 

 

   
 

Naše bohatá činnost je pořádána nejen pro členy spolku, ale i veškerou veřejnost od dětí až po seniory 

obce i blízkého okolí. Srdečně vás všechny na své akce zveme! 

  

Mgr. Marie Machancová, předsedkyně ČSŽ Opatovice 

machancova@seznam.cz  

Grantový víkend pro ženy 

 

Ve dnech 25. – 26. 6. 2016 se pět členek naší ZO zúčastnilo víkendu pro ženy, který pořádala ORŽ s KRŽ 

Olomouc za velké pomoci naší členky Jany Hoffmannové, která pracuje jako vedoucí krajského střediska 

ČSŽ Olomouc. Je též členkou Ústřední rady žen v Praze, kde současně pracuje v programové komisi a ve 

správní radě Nadace žena. 

 

mailto:machancova@seznam.cz
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Cílem víkendu byl význam preventivních prohlídek pro naše zdraví. Této problematiky se ujali lékaři 

z oblasti gynekologie a porodnictví, praktického lékařství a neurologie. Lékaři byli velice fundovaní a 

otázky účastnic na neurologické zdravotní problémy nebraly konce. 

 

Pořadatelky zajistily i průvodce na procházku po historické části města, prohlídku Dómu, kostelů. Jen pro 

zajímavost jich má Olomouc 29, ale ve všech jsme nebyly. Den završil varhanní koncert v kostele sv. 

Mořice a podrobný výklad spojený s prohlídkou největších varhan ve střední Evropě. Nedělní odpoledne 

bylo zakončeno prohlídkou Arcibiskupského paláce a odjezdem do svých domovů. 

 

Velké díky patří Janě Hoffmannové, Růženě Poledníčkové, Jaroslavě Kopřivové a Anežce Čeplové za to, 

že jsme se mohly zúčastnit a podebatovat o práci organizace v celém kraji. 

 

Za ZO ČSŽ: Marie Ondráčková 

Dětský den – Ruda nad Moravou 

Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádal ČSŽ Ruda 

nad Moravou – Hostice k MDD cestu pohádkovým lesem 

k chaloupce Baby Jagy. Za pěkného počasí se akce 

zúčastnilo 110 dětí s četným doprovodem příbuzenstva. 

Cestou je provázela Karkulka s vlkem, víly, trpaslíci 

s princem a Sněhurkou, na četných stanovištích vítaly další 

postavy z pohádek, které připravily pro děti soutěže, za 

které dostávaly nejen sladké odměny, ale i věcné. Za 

písničku nebo básničku je dvě Baby Jagy obdarovaly 

perníkovým srdíčkem. Závěrečné posezení u táboráku, 

opékání párků završilo dobrou náladu. Pořadatelky a 

účinkující byly obdarovány úsměvy dětí a příslibem účasti 

v příštím roce. 

Za ZO ČSŽ: Marie Ondráčková 
 

Okresní rad žen a okresní shromáždění 

 

Dne 20. dubna 2016 se uskutečnilo OSŽ a ORŽ ČSŽ Přerov za přítomnosti 15 členek z 6 ZO a dvou hostů 

v obci Býškovice, která leží mezi městy Hranice na Moravě a Bystřicí pod Hostýnem. Spolek žen zde 

vznikl v roce 2003 a od této doby stále úspěšně pracuje. V současnosti má 9 členek, které se aktivně podílí 

na veškeré činnosti této obce. 

 
Toto shromáždění členky ZO ČSŽ v čele s předsedkyní Radkou Dvořákovou uspořádaly v bývalé škole, z 

které za finanční podpory ROP vzniklo muzeum. Po projednání všech svazových záležitostí, diskuzních 

příspěvků z činnosti zúčastněných ZO a prohlídce jejich kronik následovala prohlídky muzea. 

 
Muzeum se skládá ze dvou místností a sociálního zázemí. Jedna místnost je zařízena jako zasedací a je 

věnována rodákovi Bohuslavu Závodovi – legionáři 1. světové války a také spoluautorovi budovaného 

opevnění Československa před 2. světovou válkou, který byl fašisty zatčen a popraven. Druhá místnost je 

zaměřena na řemesla, která se v Býškovicích v minulosti provozovala s vysvětlením a ukázkou funkcí 

vystavených exponátů přímo starostou obce panem Lesákem. 

 

 



 

~ 15 ~ 

  
 

Na závěr lze jen těmto obětavým členkám poděkovat za uspořádání setkání zástupkyň ZO ČSŽ okresu 

Přerov. Třešničkou na dortu bylo vynikající bohaté občerstvení. Chtěla bych členkám této ZO popřát, aby 

i nadále takto pracovaly nejen pro sebe, ale i pro všechny spoluobčany obce. 

 

Za VKS Olomouc: Jana Hoffmannová 

Otevírání studánek 

Tato velmi oblíbená akce ČSŽ Ruda - Hostice proběhla již po šesté. Dne 30. května 2016 pěkné počasí 

vylákalo 10 dospělých (nejen členky) a 12 dětí. Občany zval k účasti také obecní rozhlas. Studánka, 

známá pro většinu zúčastněných HOSTICE – Pustá, byla otevřena zavedeným obřadem. Potom se všichni 

přítomní vydali krátkou procházkou na vhodné místo pro opékání a konzumaci přinesených uzenin. Děti si 

užily pobytu v přírodě a nerady se vracely domů. Příště se těšíme i na Vás! 

 

Za ČSŽ Ruda nad Moravou – Hostice 

místopředsedkyně 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 

mailto:zpravodaj@csz.cz
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Jihočeský kraj 

Svaz žen Češnovice - zájezd červen 2016 

 

Objednávka počasí na sobotu 18. června byla těmi nahoře splněna přesně podle zadání, už od rána nás 

hřálo sluníčko. Autobus nám zastavil na silnici mezi Nuzicemi a Bechyní, pěšky jsme došli asi 1,5 km na 

soutok Lužnice a Židovy strouhy. Židova strouha patří k nejkrásnějším a nejromantičtějším místům 

v České republice. Je to kaňonovité údolí, kterým protéká stejnojmenný potok, pramenící u obce Bzí. Pod 

Bechyní vytváří romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice. Právě jeho 

poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní 

památkou. Jak přišlo údolí, potažmo potok ke svému jménu není úplně jasné. Jméno Židova strouha se 

poprvé objevuje v popisu lesů bechyňského panství roku 1691. Bývá odvozováno od ukrývání Židů 

v těchto místech po vyhnání z Týna či Bechyně, ale patrně jde o romantickou pověst. Historik Josef Sakař 

uvádí jméno Čudova strouha, zřejmě odvozené od nějakého místního sedláka, současné jméno tedy mohlo 

vzniknout jeho zkomolením. Zcela do říše bájí patří verze odvozující jméno od bájného kouzelníka Žito, 

který zde byl prý pro své zálety zabit. 

 

Po návratu z údolí k autobusu na kopec jsme asi po deseti 

kilometrech zastavili v Dobronicích, kde jsme si chvíli odpočinuli 

při kávě v penzionu “U kaštanu” a vydali se na prohlídku kostela 

Nanebevzetí Panny Marie. Kostel se nachází v lukách kus za obcí 

nad vysokým zalesněným srázem, z něhož je krásná vyhlídka na 

řeku Lužnici. V kostele se nachází socha Panny Marie z konce 17. 

století a kostelní varhany patřící k nejstarším v Čechách. Jejich 

měchy se nešlapou, ale tahají řemeny. Od roku 1958 je kostel 

chráněn jako kulturní památka České republiky. 

 

Příjemná cesta z kostela se blíže ke zřícenině gotického hradu změnila na zarostlou stezku podobnou té ke 

spící šípkové Růžence. Trochu jsme na ní zabloudili, ale po 

chvíli jsme se přece jen vyškrábali na první nádvoří. Hrad 

vznikl patrně na počátku 14. století. Střídal majitele, až se 

roku 1691 stal majetkem jezuitů, kteří ho do roku 1727 

užívali jako letní rezidenci. Po zrušení řádu byl ponechán 

svému osudu a změnil se ve zříceninu. Z hradu dnes zbyly jen 

romantické trosky zdí a dominantní kruhová věž, která je 

zdaleka viditelná. Na věž je možné vystoupit a užít si výhled 

do širokého okolí. Přes Dobronice, v údolí Lužnice vede také 

jedna z nejdelších naučných stezek. Začíná v Týně nad Vltavou u bývalého 

popraviště, měří 66 km a končí stylově na Onom Světě. Tam se dá také poznat 

okolí z Langovy rozhledny a dát si na turistické chatě třeba kávu. 

 

Na cestě do Kolodějí jsme si udělali krátkou zastávku v Bechyni a pak už 

jsme dojeli na kolodějský zámek Mitrowicz. Asi nejsilnější zážitek nejenom 

pro nás bylo krátká divadelní komedie “Máčení nepoctivého pekaře.” Pekař 

byl chycen, usvědčen purkrabím z nepoctivosti, vytažen vahadlem nad káď s 

vodou a v kádi několikrát celý máčen. Bylo nám hezkého mladého pekaře líto 

a tak když se purkrabí zeptal, jestli mu má zbytek trestu odpustit, všichni 

přítomní křičeli ano. Jenže purkrabí prohlásil, že v tom případě musí do kádě 

za pekaře ten, kdo chce pekaři odpustit. Okamžitě všichni ztichli kromě naší 

členky Jindřišky, která se ihned dostavila ke kádi a dožadovala se namočení.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Purkrabí váhal, několikrát se zeptal, jestli do té kádě Jindřiška skutečně chce, ale Jindřiška si stála na 

svém. Vahadlem ji tedy spustili do kádě za pekařem, kterého v tom úžasu nad Jindřiškou zapomněli 

vytáhnout. A tak tam v kádi spolu seděli, jenom mokré hlavičky jim koukaly …. Jindřiška byla připravena 

na případné rozmary počasí, takže měla suché náhradní oblečení. 

 

Zámek jsme si prohlédli a podívali se ještě na jednu 

divadelní hru “Proces se zlodějem“. V blízkosti zámku 

je malé molo, na něm jsme nasedli do lodi a 

absolvovali příjemnou vyhlídkovou plavbu na soutok 

Lužnice s Vltavou až na Kořensko. Pohodu kalil fakt, 

že jsme nemohli jet všichni díky komunikačnímu šumu 

s majitelem firmy. Někteří z nás museli počkat v místní 

hospůdce při kafíčku. Po návratu z plavby jsme ještě 

měli na zahradě zámku výborné grilované maso a pak 

už zbývala pouze cesta domů. 

 

Jana Božovská 
 

  
 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Humanitární sbírka 

 

Pro Diakonii Broumov se konala ve dnech 18. a 19.5. 2016 humanitární sbírka ve spolupráci Města 

Petřvald a základní organizace Českého svazu žen Petřvald - sídliště. Velké množství pytlů, krabic a 

igelitových tašek svědčilo o tom, že lidé považují tuto akci za velmi užitečnou a svými svršky, hračkami, 

boty, elektropřístroji tak chtěli přispět těm, kteří to opravdu 

potřebují. A to si myslím je nejdůležitější myšlenka celé akce. 

Moje poděkování patří zejména paní Z. Konieczné a S. 

Čopiánové (členkám ZO ČSŽ Petřvald - sídliště), které oba 

dny neúnavně tyto předměty odebíraly.  

 

Chtěla bych také poděkovat vedení města za přistavení 

dalších kusů kontejnerů na papír a plast na sídliště na ul. 

Březinské. Oba pánové Ing. J. Lukša a Ing. P. Dvořáček se v 

prosinci minulého roku zúčastnili naši výroční členské schůze 

a tam jim byl přednesen požadavek o rozšíření počtu 
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kontejnerů na papír a plast. V té době na sídlišti stály dva kontejnery na papír a dva kontejnery na plast. 

Lidé na sídlišti opravdu poctivě třídí komunální odpad a mnohdy tyto kontejnery byly přeplněny. Po 

dodání dalších kontejnerů na plast a papír je od té doby na sídlišti pořádek a čisto. Popelnice nepřetékají 

odpadem a tudíž ani vítr nerozfoukává přebytečný tříděný odpad. Takže ještě jednou děkuji vedení města 

za vyslyšený požadavek. 

 

Jarmila Skálová, předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště. 
 

Ženy nejenom ženám aneb ples ZO ČSŽ Petrovice u Karviné, p.s. 

 

Jako každým rokem už s příchodem vánočních časů probíhají přípravy na plánovaný soukromý „ples 

našeho spolku petrovických žen“, který letos proběhl 20. února 2016. Na co je třeba myslet: plánovat co 

jak bude, objednávat a zajišťovat, najít příznivce, který nás podpoří, lámat si hlavu čím překvapit ve 

výzdobě stolů, zajistit hladký průběh večera – kdo co – kdo kde – kdo kam. Přichází realizace, čas úklidu, 

přípravy sálu, pečení a vaření. A pak, velké očekávání, co na to řeknou naši kamarádi a známí. Bude se 

jim to líbit nebo snad ne? Každý pořadatel jakékoliv akce tohle to zná. 

 

A co se děje doma? Ten oblek jsi neměla dávat do čistírny, zase se trošku scvrknul. Nemám, co na sebe, 

v tom jsem byla loni!! No a tohle, to už je úplně out!! Co si vezmu?? My jsme myslely na všechno a daly 

volnou volbu – Kdo chce, přijde v masce. Ujme se to? 

 

Nu a pak přišla hodina H, scházíme se, abychom se pobavili, zatancovali si, poklábosili a vůbec příjemně 

strávili večer a noc se svými kamarády.  

 

U vchodu vítají nejen s úsměvem petrovické ženy, připíjíme si na zdraví, náhodným výběrem dostaneme 

modré a růžové srdíčka na klopu a jdeme se usadit k našemu stolu. Po úvodních slovech předsedkyně paní 

Mgr. Tyrlíkové začínáme. Vystoupení mladičkého páru z JUVENTUS Karviná je profesionálním 

pozváním k dalšímu již vlastnímu programu. Naše „Zoufalky“ v modrém zatančily závojový tanec. Po 

jejich vystoupení přišlo překvapení „Srdíčkový tanec“, ale trošku netradiční. Páry se nemusely hledat, 

protože každý přicházející pár dostal již svoje „ona a on“. Zvláštností bylo, že nastoupíte na parket se 

svoji partnerkou a seznámíte se během mazurky se všemi 

ženami na parketě. A tak sálem znělo: „Dobrý večer“, „já 

jsem“, „já jsem“, „na shledanou“.  

 

Kolem deseti hodin naše „Zoufalky“ předvedly svůj nový 

tanec s pochodovými prvky a choreografii připomínající 

mažoretky nebo snad roztleskávačky? Aby toho nebylo málo, 

rychle vyměnily čepice za růžky, připevnily čertovské ocasy a 

vyběhly znovu na parket. To se asi líbilo nejvíce, rozpustilé 

čertice.  

 

 

I letos ženy dekorovaly své manžely i kamarády kotiliony a muži děkovali svým manželkám i 

kamarádkám za přízeň kytičkou a políbením nebo milým slovem. (Nebo to bylo opačně?).  

 

Před půlnocí byla promenáda masek a vyhlášena nejlepší maska, která si odnesla krásný dort. Hodně ji to 

slečně slušelo. A bavíme se dál. 
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Noc je však krátká a musí se jít domů. Hudba dohrála. Taxíky odjíždějí. 

Pořadatelé uklízejí.  

 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem ženám, kdo krásnou pohodovou 

akci připravily, kdo se ji jako utajené organizátorské síly účastnily, 

všem účastníkům, kteří nám tím projevují přízeň a máme proto pro 

koho připravovat a samozřejmě velké díky všem dárcům do naší 

„šťastné loterie darů“. Děkujeme a těšíme se na příště.  

 

NESEĎTE DOMA, POJĎTE S NÁMI.    

           

 Anna Kubačková 

ZO ČSŽ Petrovice u Karviné, p.s. 

 

 

 

Ženy nejen pro ženy: soutěž „O nejlepší petrovickou bábovku“ 
 

Po úspěšných ročnících soutěže o nejlepší petrovické koláče jsme se rozhodly pro změnu a uspořádaly 

jsme soutěž o nejlepší petrovickou bábovku. Pekly nejen ženy petrovické ale i karvinské a polské. Na 

bílých ubrusech se skvěly bábovky různých velikostí, tvarů, barev a chutí. Převládaly bábovky sladké. 

Slané zase překvapovaly nápaditostí ozdobení výrobků.  

 

V sále byly vytvořeny výstavní koutky nejen pro bábovky. Mohli jsme se potěšit patchworkem paní Ivany 

Reclíkové, papírovými a keramickými předměty paní Dany Nagyové a paní Marcely Pivodové, šperky 

paní Dagmar Prusové, ubrusy a výrobky paní Elišky Bulkové, dále vystavovaly ruční práce paní Sylva 

Tyrlíková, Marie Blatoňová, Jana Piegrzymová, Miroslava Zbavitelová a Anna Nováková.  

Vyhlášení hodnocení bábovek bylo provázeno vystoupením Petrovických panenek a dětským folklorním 

souborem Beseda pod vedením paní Mgr. Kateřiny Uhrové. Tance dětí byly velice hezké a nastavily 

vysokou laťku pro nastupující taneční kroužek našeho spolku „Zoufalé manželky“. Zoufalky pak 

předvedly své modelingové schopnosti módní přehlídkou oblečení paní Jarmily Hojdyšové z butiku Styl 

Karviná. 

 

Ale vraťme se k bábovkám. Bábovky hodnotila laická porota ve složení: paní Andrea Folterová, Marcela 

Ryšková a předsedkyně poroty Anna Palošová. Rozhodování bylo těžké. A tady je výsledek: v kategorii 

sladké bábovky nás porazil spřátelený Godov bábovkou s vaječným koňakem. Další místa jsme uhájily: 2. 

místo získala bábovka z červené řepy paní Miroslavy Zbavitelové a 3. místo bábovka z tvarohu paní 

Milušky Černé. V kategorie slaných bábovek zůstalo ocenění na domácí půdě - 1. místo brokolicová 

bábovka paní Gertrudy Kencké a 2. místo aspiková bábovka paní Evženie Skaliové. Gratulujeme všem 

oceněným i zúčastněným, ostatní bábovky byly navíc také skvělé, stačí se zeptat poroty. 

 

Můžeme říct, že akce byla organizačně i programově zajištěna tak říkajíc na jedničku, kladně ji ocenili 

všichni přítomní. Za účast děkujeme nejen našim hostům, kteří se přišli podívat, a to předsedkyni KR ČSŽ 

Mgr. Jarmile Skalové, paní Marii Štefanovičové za OR ČSŽ, paní Svatavě Čepiové za ZO ČSŽ Petřvald, 

ženám z ONKO Naděje z Karviné, členkám KGW z gminy Godow a členkám KGW ze Skrzyszova, ale i 

všem, kteří neváhali a přišli se podívat na naši práci. 
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Děkujeme obecnímu úřadu za finanční příspěvek na zaplacení nájmu sálu a za zajištění přítomnosti TV 

regionu. A proto, i když jste zůstali doma, můžete se na nás podívat na stránkách archivu internetové 

televize: http://www.petroviceuk.tv/ a příště přijdete mezi nás.  

 

Malá účast občanů Petrovic nás zklamala. Bábovkami jsme chtěly zpříjemnit jedno poledno-odpoledne. 

Nu, a překvapeny jsme byly i neúčastí zástupců obecního úřadu, protože jsme se chtěly naší akci trochu 

pochlubit. 

Anna Kubačková 

členka ZO ČSŽ Petrovice u Karviné, p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petroviceuk.tv/
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Kraj Vysočina 

Krajská rada žen se se členy Rady Kraje Vysočina setkává pravidelně  

Letošní 1. pracovní setkání Krajské rady žen se členy Rady Kraje Vysočina se konalo ve čtvrtek 28.4.2016 

v budově Krajského úřadu. Pozvání nejvyšších představitelů kraje je pro ČSŽ především příležitost 

besedovat a diskutovat o oblastech, které nás jako ženy a matky zajímají a také se aktivně zapojit do 

témat, která jsou naší organizaci blízká a která byla vybrána členkami ČSŽ v rámci vlastní vnitrosvazové 

ankety.  

Mezi diskutovaná témata patřila např.: 

 

1) Bezpečnostní situace na Vysočině a nejčastější vnímaná rizika. 

2) Sociální služby v Kraji Vysočina – služby pro seniory, připravované investiční akce, změny ve 

financování sociálních služeb, pěstounská péče, ústavy sociální péče v kraji - transformace, budování 

Family a Senior Pointů, podpora poradenských služeb, příprava nové koncepce rodinné politiky. 

3) Oblast zdravotnictví – zajištění ambulantních služeb a specialistů v kraji, vznik Center duševního 

zdraví v kraji - reorganizace psychiatrických nemocnic. 

4) Oblast školství – otázka šikany a kyberšikany na školách, plánování podpory dětských skupin, otázka 

inkluze dětí ze speciálních škol do základních škol. 

5) Podpora rodin – služby pro rodiny, pomoc rodinám v krizi (exekuce, ztráta bydlení, domácí násilí) 

podpora aktivit pro celou rodinu. 

6) Spolupráce kraje s obecní a městskou samosprávou. 

7) Oblast dopravy – dopravní obslužnost malých obcí, připravované opravy pro letošní rok, program 

Bezpečné silnice. 

8) Oblast životního prostředí – kotlíkové dotace, akce Čistá Vysočina, projekt Vysočina šetří energii, 

odpadové hospodářství a podpora projektů. 

 

   

TISKOVÁ ZPRÁVA – KRAJ VYSOČINA 

Na pozvání radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petra Krčála se tento týden členové rady 

kraje setkali se zástupkyněmi Českého svazu žen působících v Kraji Vysočina. „Cílem tohoto 

pravidelného setkání bylo představit nám aktuální aktivity svazu v našem kraji a seznámit nás s jejich 

činností a plány i aktivitami, které mapují zapojení svazu do komunitního rozvoje regionu,“ uvedl radní 

Kraje Vysočina Petr Krčál. 

 

Český svaz žen má podle Petra Krčála bohaté zkušenosti nejen se zapojováním do veřejného života ve 

městech a obcích našeho kraje, ale i s organizováním řady akcí, které vytvářejí podmínky pro příznivé 

prorodinné klima a mezigenerační soužití, i pro kulturní a společenské aktivity. Jako ženám a matkám jsou 

jim velmi blízké věci, které ovlivňují rodinu a její fungování. Dvouhodinová diskuze nabídla dostatek 

prostoru pro vzájemnou výměnu názorů především kolem veřejné dopravy a jejího směřování na venkov, 

bezpečnosti regionu, fungování Family a Senior Pointů a také rozvoji sociálních služeb, jejich dostupnosti 

a financování. 
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„Díky kvalitní a fungující síti základních a okresních organizací Českého svazu žen včetně jejího 

krajského zastřešení mají možnost ženy pod ní sdružené seriózně reagovat na změny, které přinášejí 

politická, ekonomická a společenská rozhodnutí,“ komentoval důvody pravidelných schůzek Petr Krčál. 

 

Marie Bohuslavová, krajská organizace ČSŽ Vysočina 

 

Na Vysočině nezapomínáme na charitativní činnost  

 

Krásné počasí a všude jenom žluto … Taková byla středa 11. května v celé České republice, tedy i na 

Vysočině. Konal se již jubilejní 20. ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině (dříve 

Květinový den). 

 

A protože Český svaz žen se do organizování sbírky a prodeje kytiček zapojil hned od počátku v roce 

1996, nemohl chybět ani u toho letošního jubilejního. Vždyť jen na Havlíčkobrodsku ženy v obcích 

nabízely téměř 2500 kytiček. Díky tomu si žlutou kytičku mohli zakoupit také v Dolním Městě, Úsobí, 

Michalovicích, Lípě, Horní Krupé, Jiříkově, Kamenici u Humpolce, Štokách, Herálci, Světlé nad Sázavou. 

Již druhý rok si kytičky mohli zájemci získat také v brodském Family - Pointu. 

  

Již 12 let spolupracuje s Českým svazem žen 

v Havlíčkově Brodě také Základní škola Nuselská. 

Dětičky se mění, dnes jsou již mnohé na prahu 

dospělosti, obě paní učitelky – I. Wicheová a B. 

Korbová, které svoje žáčky doprovázely a doprovázejí, 

jsou stejně milé a úžasné jako tenkrát. Z každého 

ročníku schovávají trička, ve kterých se zase v dalším 

roce objeví a přibydou ty s posledním letopočtem. 

Dnes už je mají dětičky ve dvou třídách letos 48 dětí. 

A jsou na ně patřičně pyšné a také jako každý rok 

skončili u nás na krajském středisku na malém 

odpočinku a povídání o této akci. 

 

A protože se tato sbírka nekonala jenom na Havlíčkobrodsku, ale ženy se zapojily v řadě dalších míst 

v kraji, ráda předávám písemné poděkování místopředsedkyně Ligy proti rakovině Praha Ivy Kurcové, 

DiS.  

 

Není to však jediná podpora charitativní činnosti. Kromě Českého dne proti rakovině je nám blízký Dobrý 

anděl i Větrníkový den, sbíráme šatstvo pro Diakonii Broumov, šijeme panenky pro UNICEFF, šijeme a 

pleteme čepičky a bačkůrky pro předčasně narozená miminka, pořádáme sbírky např. víček pro pomoc 

konkrétním lidem, v řadě míst spolupracujeme s Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, 

stacionáři, knihovnami, školami i mateřskými centry. Vždyť také „MOTTO“ našich krajských webových 

stránek zní : „KDO DĚLÁ RADOST JINÝM, OBDAROVÁVÁ SÁM SEBE.“ A to platí v dnešní době 

dvojnásob.  

 

Marie Bohuslavová, vedoucí krajského střediska ČSŽ Vysočina 
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Přání od srdíčka  

(Základní organizace ČSŽ Květinov) 

 

Vánoční čas plný dobré nálady, porozumění a obdarovávání vnímáme i u nás v Květinově. Velice šikovné 

maminky, babičky a tetičky z Květinova a Kvasetic se rozhodly podpořit dětské a gynekologicko-

porodnické oddělení v Havlíčkově Brodě. Pro tuto příležitost se pro batolátka napletly, uháčkovaly a ušily 

čepičky, ponožtičky a rukavičky. Akci zorganizoval ČSŽ Květinov. S velikou radostí jsme 17. prosince 

předaly výrobky vrchním sestřičkám, které nás přivítaly s otevřenou náručí. Během příjemně stráveného 

dopoledne jsme měly možnost jít mezi maminky a jejich ratolesti a předat jim dárečky. Velice milé a 

příjemné vystupování sestřiček nás okouzlilo. Prostředí, ať už na dětském nebo gynekologicko-

porodnickém oddělení, bylo vánoční, pohodové a útulné. 

 

   

 

Zlínský kraj 

Oslava MDŽ 9. března v Počenicích 

A je to tady. Další akce. My ženy, ač je to trochu zvláštní, jsme se rozhodly, že 9. března oslavíme 

s našimi občany MDŽ. Sešli jsme se ve středu v krásně 

připraveném sále. Po zahájení a přivítání všech přítomných 

následoval úvodní program dětí z MŠ Tetětice. Naše malé 

dětičky byly opravdu úžasné, celý sál je odměnil bouřlivým 

potleskem. Poděkování patří paním učitelkám, které tento 

program s dětmi připravily. 

 

Po vystoupení přišla na řadu volná zábava. K tanci a poslechu 

jsme pozvaly pana Martina Pazderu z Přerova se zpěvačkou 

Lenkou. Pan Martin hrál, všechny nás bavil a roztančil celý 

sál. K dobré zábavě patří i dobré jídlo a pití. Obrovské 

množství dobrot, chlebíčků, zákusků a pití bylo připraveno pro 

všechny, kteří přišli.  

 

Touto cestou bychom chtěly poděkovat Obecnímu úřadu Počenice – Tetětice za příspěvek na hudbu a 

Agrodružstvu Morkovice za sponzorský dar v podobě zákusků. Smyslem této akce bylo pobavit se, 

zatančit si a pochutnat si na připraveném pohoštění, ale hlavně podpořit aktivní život v naší obci a 

sousedskou soudržnost. A to se nám již podruhé letos podařilo. 

  

 Za ZO ČSŽ Počenice – Tetětice 

 Jarmila Sedlaříková - předsedkyně ZO 
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Ženy ČSŽ ze Zlínského kraje a hasiči z Olomouckého kraje navštívili Brusel 

 

Koncem února a začátkem března navštívilo 46 účastníků Brusel na pozvání paní europoslankyně MUDr. 

Olgy Sehnalové.  

 

V neděli 28. února v ranních hodinách nastoupilo ve Zlíně do 

autobusu 20 žen, předsedkyň základních organizací a členek 

okresních rad Českého svazu žen Zlínského kraje. V Přerově a 

Olomouci postupně přistoupili ostatní. 26 členů Sboru 

dobrovolných hasičů, mezi nimi 5 žen hasiček z Olomouckého 

kraje, a pak jsme společně putovali do Bruselu. Účastníci si 

prohlédli Evropský parlament, jeho vzdělávací středisko 

Parlamentarium, zúčastnili se besedy s paní europoslankyní a 

zasedání SD frakce společně s paní doktorkou. 

 

Svůj čas strávený v Bruselu využili všichni k prohlídce historických a architektonických památek města a 

působivého, zajímavého symbolu Bruselu Atomia, vystavěného u příležitosti světové výstavy EXPO 

v roce 1958. Druhým, neméně slavným symbolem Bruselu, je čurající chlapeček „Manneken Pis“, který 

měří pouhých 60 centimetrů, ale jeho sláva je srovnatelná s Atomiem. Do programu byly také zahrnuty 

návštěvy nádherných měst Gentu, Brugg a Lovaně, kde na nás dýchl závan starých časů a historie. Nikdo 

neodolal pověstné belgické čokoládě, hranolkům a vaflím s ovocem a šlehačkou A především mužská část 

těžko odolávala stovkám druhů belgických piv. 

 

Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování paní europoslankyni MUDr. Olze Sehnalové za krásně 

prožité dny a panu Mgr. Petru Hambálkovi průvodci Belgií, který naše obzory obohatil zajímavým 

povídáním o všem, co jsme viděli a zažili. 

 
Za nadšené účastníky: Mgr. Zdeňka Šlachtová, ČSŽ - Spolek rožnovských žen, Rožnov pod Radhoštěm  
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Zprávičky z Poteče 

 

Dětský karneval 
Stalo se tradicí, že fašankovská neděle patří v naší obci Dětskému karnevalu. Loni to padlo na nedělní 

odpoledne 15.2.v sále u Kollerů. Zase přišlo hodně dětí oblečených do nápaditých, pestrých masek, za 

které dostaly malou odměnu. Děcka soutěžila, tančila - proste se vyřádila, a tak to má být. Děti z mateřské 

školky zatančily pásmo a ženy pak navázaly na tanec Hej hou, už trpaslíci jdou. K tomu také odpovídaly 

trpasličí oblečky, které dotvářely atmosféru karnevalu. K tanci nám hrála naše oblíbená Potečanka až do 

pozdního večera nebo pořád bylo plno dětí na parketě, nezmaři. Tuto akci uspořádaly Vesnické ženy 

Poteč. 

 

Kateřinské besedování Poteč 
V úterý 24.11.2015 Vesnické ženy v Poteči uspořádaly Kateřinskou besedu s ukázkami ručních prací a 

adventní výzdoby. Jako host byla pozvána paní učitelka M. Lanková z Valašských Klobouk. Předvedla 

nám techniku drátkování od malých andělíčků až po umělecké zvonky s korálky, které byly velmi hezké a 

vhodné na vánoční dárečky. Katka Slabíková nám zase ukázala svou tvorbu adventních a vánočních 

výrobků, jež byly také moc vydařené a inspirativní. Některé naše členky také přispěly svými výrobky k 

obohacení programu ... vánoční stromek ze stuh, vystřihovánky, šitý vánoční adventní anděl, čokoládové 

perníčky slepované povidly aj. Při zapálených svících, svařáku a harmonice jsme si srdečně pobesedovaly 

a pozpívaly. Venku už poletovaly vločky, mrzlo, krásná atmosféra. 

Ludmila Šerá, Poteč 

 

 
 

 

Divadelní představení v Počenicích 

V měsíci únoru to byl přesně rok, co jsme se my ženy z Počenic 

začaly pravidelně scházet na měsíčních setkáních večer, vždy 

poslední středu v měsíci. Každé toto setkání má konkrétní náplň. 

A teď se již opravdu můžeme pochlubit nějakými výsledky. 

Uskutečnilo se toho již mnoho. 

 

Na pátek 4. března 2016 v 19,00 hodin jsme pozvaly divadelní 

soubor Smotaná hadice z Křenovic. Sál našeho víceúčelového 

zařízení byl zaplněn do posledního místa a komediální smršť 

hereček začala. Představení bylo neskutečné. Sál se otřásal 

smíchy od začátku až do konce.  
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V tomto čase bychom neměly myslet pouze samy na sebe, ale měly bychom být laskavé ke svému okolí, 

zastavit se, zamyslet se a hlavně se umět pobavit. 

 

Rok 2016 bude pro naši činnost rokem druhým a my doufáme, že i úspěšným. Všem, kteří jakýmkoliv 

způsobem přiložili ruku k dílu a tím se zasloužili o zdařilý průběh akce, patří uznání a dík. Už teď se 

těšíme na další pokračování. Náš velký dík patří již tradičně JUDr. Stanislavu Rafajovi, který ochotně 

zdokumentuje veškeré akce a dění v obci nádhernými fotografiemi. 

 Za ZO ČSŽ Počenice – Tetětice 

 Jarmila Sedlaříková - předsedkyně ZO 

Jarní povídání a vzpomínání se zpěvem pro Domov seniorů v Rožnově pod Radhoštěm 

 

Povídáte si, co že to vlastně je to jarní povídání a vzpomínání? Již to není – bylo. Příjemné odpoledne pro 

obyvatele Domova seniorů připravily členky i dobrovolnice našeho Spolku rožnovských žen. Ve středu 

30. března 2016 odpoledne jsme přivítaly obyvatele Domova seniorů v jejich jídelně. I když bylo krátce 

po velikonocích, velikonoční nálada, vyzdobený velikonoční stůl, zdobení velikonočních perníčků, 

vajíček, drátkování, malé občerstvení i malý balíček perníčků od žen – to vše přispělo k pohodové 

atmosféře všech zúčastněných. Povídali jsme si o významu velikonočních svátků, o zvycích na Valašsku i 

jinde, protože obyvatele tohoto zařízení nejsou jenom z Valašska. A což teprve, když do jídelny přišli 

Rožnovští ogaři, kteří svým pásmem předvedli masopustní obchůzku před příchodem postního období. A 

jak voněl ten domácí špek, který přinesli a který byl potřebný k jejich vystoupení. Taky jejich 

nepřekonatelné zpěvy rozveselily všechny přítomné. Nakonec se hrálo i na přání a zpívali všichni, co byli 

v sále. Ogaři děkujeme. Pomohli jste zahřát srdíčka babiček a dědečků z domova. Za spolupráci děkujeme 

i vedení tohoto zařízení. 

Marie Rethyová, Spolek rožnovských žen 

Nedělat nic není řešení – aneb prevence a léčba diabetu 

 

Každá z nás ví, že jak přibývají roky, tak nás začíná provázet životem i více zdravotních problémů. 

Jedním z nich je i diabetes. Některé z nás již tato choroba dostihla, ostatní děláme vše pro to, abychom se 

s touto nemocí nepotkaly. V našem výboru Českého svazu žen – Spolku rožnovských žen jsme 

vypracovaly projekt s výše uvedeným názvem. Za pomoci Nadace Synot a s poskytnutím nadačního 

příspěvku se nám podařila velice prospěšná akce týkající se prevence a případné léčby diabetu. A co jsme 

prožily v průběhu měsíce dubna 2016? 

 

Tři turnusy po dvaceti ženách se ubytovaly v penzionu Gaudamus ve Velkých Karlovicích – celkem se 

tedy vystřídalo šedesát žen, které strávily tři dny vzděláváním týkajícím se ochrany před případným 

diabetem. Součástí této akce bylo chození s trekingovými holemi, učily jsme se, jak správně hole držet, 

jak chodit a dověděly jsme se, jak je chůze i turistika prospěšná nejen při prevenci diabetu. Součástí 

programu bylo i zdravotní cvičení několikrát denně. Nezbytné a velmi srozumitelné byly rady lékařek, 

které nám přednášely o zákeřném diabetu a diskutovaly s námi o našich problémech a vysvětlovaly vše, co 

bylo potřeba. Dvě přednášky si pro nás připravila paní MUDr. Smolková Jana a jednu paní MUDr. 

Sobotková Kateřina. Během pobytu nám byla měřena glykemie, takže jsme věděly, jaké máme hodnoty 

např. před a po jídle. Velmi osvěžující byly i procedury ve vířivce v jedné z krásných dřevěných chalup. 

Milou pozorností personálu penzionu Gaudamus byla i procházka s povídáním nazvaná „Chodníčky“, kdy 

nám paní Pavelková vyprávěla o dřevěných sochách pod Kyčerkou, prohlédli jsme si „Poslední večeři 

Krista“ i Betlém, všechny sochy, nádhernou kapličku a dověděli jsme se o historii těchto překrásných děl i 

budování. V kapličce nám taky zazpívaly děti ze školy z Velkých Karlovic a pro všech 60 žen to byly 

nezapomenutelné okamžiky.  
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Děkujeme za velmi příjemné vystupování i starost o náš kolektiv všem z Kyčerky i penzionu Gaudamus. 

Veliké poděkování patří Nadaci Synot a panu senátorovi Ivo Valentovi. Taky paní Pavlíčkové, která 

s námi jedná při vyřizování všech záležitostí. 

Marie Rethyová ze Spolku rožnovských žen  

Senior cup v Luhačovicích dne 26. 5. 2016  

 

Záštitu nad turnajem v petangu převzala členka Rady Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. 

Hlavními partnery akce byly Lázně Luhačovice a.s., Rada Zlínského kraje a Univerzita T. Bati.  

 

Členky ZO ČSŽ Jablůnka vytvořily tým Jablůnčanky a vydaly se ve složení Helena Varačková, Jaroslava 

Hrabinová, Dana Novotná a Eva Adámková hrát petang. Přivítaly nás slunečné Luhačovice, petangové 

hřiště organizátoři připravili v samém centru před Společenským domem. Po prezentaci a slavnostním 

zahájení jsme se vydaly hrát petang (házet koulemi na malinkou kuličku - prasátko). Některé soupeřky 

jsme znaly z dřívějších společných akcí a věděly jsme, že jsou natrénované bojovnice, připravené zvítězit. 

To nás, cérky z Jablůnky nezastrašilo a přestože jsme nijak zvlášť netrénovaly, koule skákaly tam, kam 

jsme potřebovaly, dařilo se nám a zahrály jsme v naší skupině 3. místo. Na regulérnost hodů dohlížel 

rozhodčí, který, ač byl nestranný a spravedlivý, občas nás povzbudil a rozveselil. Pro účastníky byl 

připraven bohatý doprovodný program, k poslechu hrála cimbálová muzika. 

 

Po ukončení soutěže následovalo vyhodnocení nejlepších týmů, oceněna byla také nejstarší účastnice, 

které bylo 92 let a zároveň byla členkou vítězného týmu – obdivuhodná dáma. Závěrem této krásné akce 

se děkovalo: účastníkům, sponzorům a hlavně organizátorům akce a studentům UTB. Letos se zúčastnilo 

43 soutěžních týmů. Všichni zúčastnění obdrželi dárečky a diplomy. Opět se naplnilo heslo: Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se.  

Eva Adámková ZO ČSŽ Jablůnka 
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Zeleň našeho města – povídání pana Ing. Bednaříka Marka pro členky ČSŽ – Spolku rožnovských žen, 
ale i pro ostatní obyvatele Rožnova p. R. 

 

V rámci 10. ročníku soutěže Kvetoucí město Rožnov p. R. 2016 jsme pozvali obyvatele našeho města na 

procházku s výkladem nazvanou „Zeleň našeho města“. Ve čtvrtek 5. 5. 2016 v 15 hodin se sešli zájemci 

o tyto informace u Střední školy zemědělské a přírodovědné, kde nás očekával Ing. Marek Bednařík, 

zástupce ředitele této školy. Nejdříve nám velmi poutavě povídal o tom, jak žijí stromy a vysvětloval vše 

názorně na kousku uřezaného kmene jilmu. Nevěřili byste, co všechno jsme se dověděli … Potom nás 

provedl zrekonstruovanou zahradou školy, která je přístupná veřejnosti po celý rok, tzn. i o prázdninách. 

Kolik zajímavostí jsme se dověděli o keřích a stromech v této zahradě, odkud pocházejí, jak je pěstovat a 

množit, co jim prospívá a škodí – no tolik dalších informací, že to nejde ani vypsat. Viděli jsme skalničky 

i jezírko. Potom jsme se přesunuli před restauraci Rosavu, kde jsme si prohlédli nádherně udržovanou 

zeleň, naučili jsme se poznávat bezpečně jedle i smrky a to není někdy jednoduché. Už víme, že smrk má 

pod jehličkou ocásek, naopak jedle zase zaoblenou plošku…a taky víme, kolik druhů je borovicí… 

 

Škoda, že jste tam nebyli s námi, je smutné, že tak málo lidí se 

zajímá o kvalitní informace i o to, co všechno zdobí naše krásné 

město Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Děkujeme, pane Bednaříku, těšíme se na další tak prospěšnou 

vycházku s Vaším výkladem. 

 

Zároveň zveme obyvatele Rožnova p. R. k přihlášení do soutěže 

Kvetoucí město Rožnov pod Radhoštěm 2016 – nebuďte skromní 

– vaše balkony i okna v rodinných i bytových domech jsou přece 

krásně vyzdobeny květinami, také zahrádky před některými bytovými domy potěší každého, kdo prochází 

kolem a zaslouží si být přihlášeny do této soutěže. 

 

Za výbor Spolku rožnovských žen Marie Rethyová 

Z projektů 2014 - 2016 

 

Od ledna 2014 do července 2016 jsme realizovaly sérii vzájemně propojených projektů financovaných 

z dotací MPSV, Úřadu vlády a grantu tzv. Norských fondů. V rámci nich jsme zorganizovaly řadu 

seminářů pro naše členky i veřejnost, vydaly dvě publikace, realizovaly kampaň za přijetí Istanbulské 

úmluvy spolu s dalšími partnerskými organizacemi, účastnily se 2. ročníku Kongresu žen, znovu rozjely 

web www.rovnesance.cz, účastnily se akcí a konferencí partnerů … tedy mimo jiné. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 – 2016: 

 Informační listy k Istanbulské 
úmluvě (2000 výt.) 

 Sborník #ZaIstanbul (500 výt.) 

 
 

 
2014 – 2016: 

41 vzdělávacích a 
mediálních seminářů 

pro více jak  
1000  osob! 

 
 

http://www.rovnesance.cz/
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Vybíráme z aktuálních témat – Násilí na ženách (sborník #ZaIstanbul) 

 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března 2016 a v rámci 

partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a 

potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské 

úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme v Praze v 

Kaunickém paláci pokřtily nově vydaný sborník zaměřený na 

Istanbulskou úmluvu a vybraná témata ke genderově 

podmíněnému násilí. Křtu předcházela beseda s autorkami 

vybraných kapitol a něco málo fotografií z této akce je na našich 

facebookových stránkách. 

 

Sborník pod názvem #ZaIstanbul - Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného 

násilí vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat i spolu s 

informačními listy k Istanbulské úmluvě e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese: 

 

Český svaz žen, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

 

Sborník je i k dispozici ke stažení na webu Rovné šance: http://www.rovnesance.cz/sbornik-zaistanbul/  

 

Sborník obsahuje 14 aktuálních kapitol, které zpracoval autorský kolektiv osob dlouhodobě se věnující 

různým aspektům problematiky násilí (ať už na ženách, v rodinách, na seniorech, na mužích …), a vesměs 

pracujících v organizacích, které přímo s oběťmi násilí pracují a poskytují jim pomoc. Kapitoly sborníku 

tak přinášejí jak teoretické poznatky, tak praktické rady a informace. Jako ochutnávku přinášíme jednu 

z úvodních kapitol sborníku – pohled do historie násilí na ženách a vývoje jeho (ne)přijatelnosti ve 

společnosti: 

  

Násilí na ženách: historický exkurz 

Alžběta Možíšová 

 
Podíváme-li se na domácí násilí jako součást širšího fenoménu násilí na ženách, je zřejmé, že se jedná o 

dlouho zakořeněný problém, který provází společnosti napříč světadíly a různými historickými obdobími. 

Násilí na ženách vychází ze sexismu a představy o „přirozeném“ řádu společnosti, kdy žena je podřízena 

muži, tudíž násilí je legitimním prostředkem jak tuto podřízenost a poslušnost udržovat. Při pohledu do 

historie vidíme, že toto přesvědčení se rovněž promítlo do zákonů a právního systému. Jeden z prvních 

zákonných kodexů, Chammurapiho zákoník (z oblasti Mezopotámie kolem r. 1800 př. n. l.) např. stanoví, 

že žena je podřízena svému muži, který je tudíž oprávněn trestat ji jako člena své domácnosti pro jakýkoli 

přestupek.1 

 

Podobně římské právo přiznává plnoprávnost pouze otci rodiny, který má absolutní moc nad všemi členy 

rodiny, odvozeným právem je pak absolutní moc manžela nad manželkou (tzv. manus).2 Vůči manželovi 

měla žena obdobné právní postavení jako dcera. Ženy neměly právní způsobilost, k důležitým jednáním 

potřebovaly schválení poručníka. Ženy byly vyloučeny z veřejných funkcí a veřejného vystupování a 

jejich úlohou bylo vést domácnost a přivádět na svět potomky.3  

                                                           
1 Womensafe. Overview of Historical Laws that Supported Domestic Violence. 

http://www.womensafe.net/home/index.php/domesticviolence?start=3 
2 Slovo manus označuje v latině ruku. Z tohoto kořene pak vychází také slovo emancipace, tedy vymanit se z područí (manus 

– ruka, capere – uchopit). 
3 Stará, I. 2010. Žena v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 375 – 380. 

 

mailto:reditelka@csz.cz
http://www.rovnesance.cz/sbornik-zaistanbul/
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Podřízenost žen je zakotvena také ve středověkém církevním právu, které se krom otázek víry uplatňovalo 

také ve věcech týkajících se manželství. Postavení žen zde bylo odvozováno od výkladu Bible, který ženy 

vnímá jako neřestné a trestá je za prvotní hřích. Středověké pojetí ženy se přitom pohybuje mezi dvěma 

extrémními symboly – na jedné straně žena coby nositelka hříchu, na druhé straně obraz bohorodičky, 

který glorifikuje ženu jako matku. Z toho vyplývá rovněž společenské postavení žen, které zdůrazňuje 

jejich mateřskou úlohu, nepřiznává jim však plnohodnotný společenský, duchovní ani právní status.4 I ve 

středověku byla žena v rámci manželství podřízena muži, který měl právo na ni dohlížet a vychovávat ji, 

včetně použití fyzických trestů. „Způsoby, jakými lze ženu vychovávat, uvádí Pavel Žídek ve svém spise 

„Spravovna“ z druhé poloviny 15. století – ženy nemají být trestány kyji, kordy či noži, bití má být 

„pouze“ takové, aby žena nebyla ochromena.“5 Teze o právu na „přiměřené“ násilí manžela vůči ženě se 

promítala i do rozhodování církevních soudů, které řešily i spory mezi manžely. Jeden z dobových případů 

je popsán v archivu metropolitní kapituly u sv. Víta, konkrétně v kodexu VI/11: „V roce 1482 žádala o 

rozvod před soudem pražského administrátora Dorota z Miličína, která žalovala svého muže kramáře 

Vacka pro ublížení na těle, způsobené ranou sekyry do hlavy, a žádala také rozvod. Muž doznal, že ženu 

uhodil sekyrou do hlavy a také ji třikrát bil, přičemž jednou proto, že mu nadávala. Prohlásil však, že 

nežádá rozvod, s ženou chce nadále být věrně a právně. Církevní soud rozhodl pro zachování manželství, 

sice připomněl, že muž nemá ženu bít železnými nástroji, ale dodává, že pro její špatnost ji může bít 

prutem či holí, nebo tahat za vlasy.“6 

 

Stejné příklady nalezneme i v pozdějším období. Např. počátkem 18. století bylo v Anglii kodifikováno 

tzv. pravidlo palce (law of thumb), které uvádí, že muž zodpovídá za chování své ženy a dětí, tudíž mu 

právo svěřuje moc je trestat přiměřeným způsobem, tedy bičem nebo holí, avšak ne širšími než jeho 

palec.7  

 

Obdobný přístup soudů lze nalézt až do 19. století také v USA, kde byl však v roce 1871 vynesen 

precedentní rozsudek v případu známém jako Fulgam vs. stát Alabama. Soud rozhodl, že „žena není 

otrokem svého muže. Výsada, jakkoli odvěká může být, která dovoluje muži bít ženu holí, tahat ji za 

vlasy, škrtit ji, plivat jí do tváře či do ní kopat na zemi nebo způsobovat jí jakékoli další ponížení, není již 

nadále uznávána z pohledu našeho práva.“ 8 

 

V 19. století se také výrazně aktivizovalo hnutí za práva žen a jedním z jeho klíčových témat bylo právě 

násilí vůči ženám. Např. v Deklaraci Shromáždění za práva žen v Seneca Falls v roce 1848 se hovoří o 

státem posvěceném násilí mužů na ženách, které se odehrává v manželství, kde „je žena nucena slíbit 

poslušnost manželovi, které si ve všech ohledech stává jejím vládcem, a zákon mu dává moc zbavit ji její 

svobody a vykonávat na ní tresty.“ 9 

 

I přes dílčí změny v soudních rozhodnutích, trvalo až do druhé poloviny 20. století, než bylo téma 

domácího násilí nastoleno jako závažný celospolečenský problém, postižitelný také na úrovni zákona. 

Systematický tlak feministického hnutí na změnu společenských poměrů a postavení žen ve společnosti 

                                                           
4 Viola. 2009. Postavení žen ve středověku a raném novověku.  

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2009020001 
5 Viola. 2009. Postavení žen ve středověku a raném novověku.  

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2009020001 
6 Gjuričová, Š., Kocourková J., Koutek J. 2006. Podoby násilí v rodině. Praha: Vyšehrad. 2006. s. 74- 75. 
7 Womensafe. Overview of Historical Laws that Supported Domestic Violence. 

http://www.womensafe.net/home/index.php/domesticviolence?start=3 
8 Library Index. The Abuse of Women—A Worldwide Issue - American Traditions. 

http://www.libraryindex.com/pages/2031/Abuse-Women-Worldwide-Issue-AMERICAN-TRADITIONS.html3 
9 Library Index. „The Abuse of Women—A Worldwide Issue - American Traditions.“ 

http://www.libraryindex.com/pages/2031/Abuse-Women-Worldwide-Issue-AMERICAN-TRADITIONS.html3 
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pokračoval i v průběhu 20. století a vyvrcholil v 70. letech, kdy se objevily také první výzkumy domácího 

násilí, které začaly upozorňovat na společenský kontext násilí. V jedné z prvních studií domácího násilí se 

uvádí, že „sexistické uspořádání společnosti a rodiny je jedním z hlavních faktorů vysoké míry domácího 

násilí na ženách“.10  

 

V souvislosti s činností feministického hnutí se začala otevírat také první zařízení pro oběti domácího 

násilí. První azylový dům pro oběti domácího násilí na světě byl otevřen v r. 1970 v Chiswicku ve 

Velké Británii. První legislativa na ochranu obětí byla přijata v roce 1976 v Pennsylvánii.11 

 

V následujících letech se začalo téma diskutovat v globálním měřítku. První z těchto iniciativ byla 

Úmluva z roku 1979 o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), která uznává násilí jako 

součást diskriminace žen. Zásadním mezníkem v přístupu k násilí na ženách byla Světová konference o 

lidských právech, která se konala v roce 1993 ve Vídni a která vymezila násilí páchané na ženách jako 

porušení lidských práv. Související deklarace OSN o odstranění násilí páchaného na ženách byla prvním 

mezinárodním nástrojem, který výslovně definoval a navrhl nástroje k řešení násilí na ženách.12 V roce 

1999 vyhlásila OSN 25. listopad jako Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.  

 

Ve většině zemí po celém světě se otázka domácího násilí začala řešit až po roce 1990. Stejně tak v 

českém kontextu se domácí násilí jako téma prosadilo do odborného i veřejného povědomí až po roce 

1993. Ve stejném roce vznikla také ROSA, první organizace na pomoc obětem, která funguje dosud, a 

postupně se přidaly další organizace.  

 

Podle nedávné studie organizace proFem z roku 2012 v České republice čelilo nějaké formě domácího 

násilí od 18. roku věku až do současnosti 40 % žen. Přepočteme-li to na populaci, vyplývá z toho, že 1,4 

milionu žen někdy v životě alespoň jednou zažily domácí násilí, kdy se staly přímo ohroženými oběťmi. Z 

průzkumu dále vyplynulo, že v průběhu roku se stalo oběťmi domácího násilí 11% žen. Po přepočtu na 

ženskou  populaci v ČR to znamená, že oběťmi domácího násilí je ročně přibližně 400 000 žen.13 

 

V českém právu neexistuje trestný čin s názvem „domácí násilí“, nicméně jeho skutkovou podstatu 

vymezuje v trestním zákoníku (40/2009 Sb.) trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 

trestního zákoníku). Zásadní změnu přineslo zavedení institutu vykázání od r. 2007; nově upraveno s 

platností od 1. 1. 2009 v zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně v §§ 44 až 47 

„Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“. Ten umožňuje vykázat agresivní 

osobu po dobu 10 dnů; maximální doba trvání předběžného opatření (vykázání) je 6 měsíců. Od r. 2007 

byl institut v rámci celé České republiky použit přibližně v 9000 případech. 

 

Nejnovějším z řady kroků v boji proti násilí na ženách je Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti 

násilí páchanému na ženách a domácímu násilí (tzv. Istanbulská úmluva), která je nejobšírnější 

mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému. Úmluva považuje násilí vůči 

ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace a cílí jak na stíhání násilí, tak na prevenci a 

zajištění pomoci obětem. Do ledna 2016 se k Úmluvě připojilo 39 zemí (20 ji ratifikovalo a 19 podepsalo). 

Česká republika zatím na seznamu připojených zemí chybí. 

 
 

                                                           
10 Straus, M. A. 1978. „Wife Beating: Causes, Treatment, and Research Needs“ in U.S. Commission on Civil Rights, Battered 
Women: Issues of Public Policy. Washington, DC: U.S. Commission on Civil Rights, s. 477. 
11 St. Martha's Hall. History of Battered Women’s Movement. http://saintmarthas.org/resources/history-of-battered-
womens-movement/ 
12 UN Women. "Global Norms and Standards: Ending Violence against Women". http://www.unwomen.org/en/what-we-
do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards 
13 Kunc, K. a kolektiv. 2012. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Praha: proFem. 
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