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Úvodem 

 

Jak je zřejmé z obsahu nového čísla zpravodaje Žena třetího tisíciletí, ač je počtem stran skromnější, na 

objemu informací se to příliš neodrazilo. Vedle zajímavostí z krajů přinášíme i první praktické 

informace ke sjezdovému roku 2017, tedy včetně oslav 50. výročí naší organizace. Neopomněly jsme 

ani tentokrát zařadit jedno z palčivých témat, navíc ve formě velmi osobního příběhu. 

 

Na zbývajícím prostoru bych ráda popřála všem našim čtenářkám a členkám krásné Vánoce a všechno 

nejlepší do Nového roku – zdraví, štěstí, energii a co nejvíce radostí! 

 

Za redakci Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ 

 

Zpravodaj Českého svazu žen z.s. – zima – 8/2016                     zpravodaj@csz.cz  

mailto:zpravodaj@csz.cz
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Zajímavosti z našich krajů 

 

Jihočeský kraj 

 

Letní tábor pro děti, rodiče, babičky a dědečky 

 

Již před dávnými časy, jak většinou začínají pohádky, připravovala dlouholetá členka ČSŽ, paní Blanka 

Venderová, na břehu lipenského jezera poblíž Nové Pece letní tábory pro rodiny s dětmi. Naštěstí je 

připravuje dodnes. A jsou pohádkové. Spolu s paní Jarkou Vlkovou připravují program na týdenní pobyt. 

Nedílnou součástí realizačního týmu je pan František Vrána, manžel paní Aleny Vránové, krajské 

pracovnice ČSŽ, hlavní manažer stezky odvahy, neboli „bojovky“. S pohybem a sportem pomáhají paní 

učitelky tělocviku Alžběta Tušerová a Irena Pilečková. Nezanedbatelnou pomocí jsou také sponzorské 

dary od některých rodičů. 

 

Tábor začíná v sobotu a každé ráno začíná rozcvičkou. Všichni 

nastoupí bez ohledu na počasí, pouze v případě padání větších 

trakařů je rozcvička zrušena. Po snídani začínají různé dopolední 

aktivity. V neděli dopoledne nám vypráví Ing. Hladík, absolvent 

Univerzity Karlovy, zajímavosti o životě mořských a 

sladkovodních ryb. Přednáška je velmi dobře udělaná, zajímavá je 

pro děti i dospělé. Po obědě se jdeme vykoupat k jezeru a večer 

posedíme chvíli u ohně. V pondělí jdeme dopoledne asi 2 km do 

Nové Pece. Na začátku vesnice je velká ohrada, odkud si nás 

prohlíží několik statných jelenů s velikými parohy. Zvědavost je 

vzájemná, ale jeleny to přestane bavit dříve než nás, a tak odcházejí 

do míst, kde již na ně nevidíme. Odpoledne je chvíli počasí na 

koupání a poté úžasná olympiáda a další sportovní soutěže. V úterý 

hned po snídani je na programu výcvik psů. Dva policisté předvádí, 

co všechno jejich svěřenci umí. A není toho málo. Psi dovedou najít 

výbušniny, kulku vystřelenou z pistole, zadržet pachatele, najít 

v terénu osobu. Děti si mohou psy i pohladit, prohlédnout si taje 

policejního auta a zkusit s policisty zadržení pachatele. Po obědě 

malují malí táborníci hrnečky pro své nejmilejší. Středa je kouzelně 

bláznivý den, dopoledne 

všichni vyrábějí kostýmy 

z umělých jutových pytlů, 

odpoledne je diskotéka a 

maškarní průvod po okolních táborech. Večer si jdeme 

poslechnout koncert velkého studentského orchestru, jehož 

členové jsou ve vedlejším táboře na soustředění. Je to krásná 

hudba v romantickém okolí, pro děti i dospělé jedinečný zážitek. 

Ve čtvrtek je malování triček. Jarka přivezla barvy a šablony, děti 

z nich vytvořily opravdu zajímavý design na svém oblečení. Také 

pletou pomocí uzlů textilní náramky jako dárky pro rodinu. 

K večeru se nenápadně vytratí manažer František s několika pomocníky do okolního lesa a připravují 

vrchol celého tábora, noční stezku odvahy. Po večeři většina dětí doslova vystřelí z jídelny do klubovny, 

odkud se bude po skupinách vycházet. V klubovně to hlučí jako v úlu s namontovanými zesilovači. Menší 
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děti se bojí a zároveň těší, my starší se hlavně těšíme, až ten hluk přestane. A už vyráží první skupina. 

V lese na ně čekají různá strašidla, bludná světélka a další tajemné bytosti a úkazy. 

 

Ze všech nejvíc se bojím já, v hlavě se mi neustále běží obrazy, jak si zlámu ve tmě nohu a ještě zraním 

svou mladší vnučku tak ji raději pošlu s některou nebojácnou babičkou, starší vnučka už to bere jako 

prima zábavu. Všichni stezku prošli, jenom já ne a tak jsem největší strašpytel. 

 

V pátek se na nás celý den dívají z oblohy mraky, ale my zamračení nejsme. I když prší, v klubovně je 

veselo. Hrají se karty, pletou náramky, Jarka přinese věci na malování, povídáme si a tak je najednou 

večer a někteří z nás už odjíždějí. V sobotu ráno už končí všichni. Při loučení je nám smutno, ale všichni 

se už těšíme na setkání příští rok. Máme jen jednu stížnost. Téměř všem se nějak srazilo oblečení, kalhoty 

nejdou dopnout, trička se o číslo zmenšila. Je to vina pana kuchaře, protože tak výborně vaří, že se nedá 

žádnému jím uvařenému jídlu odolat. 

 

Paní Blance, sponzorům z řad rodičů a všem ostatním, kteří se o účastníky tábora starají a připravují 

program, patří slova uznání a veliké, veliké díky. Už jenom ten nápad, udělat tábor pro rodiče a prarodiče 

s dětmi je mimořádný. O všechno je postaráno a rodiny si mohou užívat společný prázdninový čas a dávat 

si navzájem chvíle, na které se nezapomíná. 

 

Babička Jana s vnučkami Markétkou a Zuzkou 

 

 

 

Karlovarský kraj (1) 

 

Vendelínská drakiáda 

 

Dne 15. 10. 2016 ženy ZO ČSŽ Libá připravily pro své děti a vnoučátka příjemně strávené odpoledne, 

pouštění draků, malou dračí dílnu - možnost vyrobit si skládaného ptáčka (vlaštovku, která již odlétla do 

teplých krajů), malování na obličej, dovádění na hřišti, nechybělo ani opékání buřtíků a nezapomnělo se 

ani na tatínky a dědečky s kávou nebo pivem. Byly pozvány i ženy ZO Cheb, které navštívily místní hrad 

s průvodcem a byly se občerstvit v místní restauraci. Nejdéle letící drak s obsluhou obdržel diplom. 

Škoda, že málo foukal vítr, a tak se drakům moc létat nechtělo. 
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Moravskoslezský kraj 

 

Humanitární sbírka 

 

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se konala ve dnech 18. a 19. 5. 2016 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 

kontejnerů na papír a plast. V té době na sídlišti stály 2 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 

 

 

Orlovjanky a Riviéra 

 

Upeklo se to na Mikulášské nadílce v Havířově. K našemu stolu si přisedly členky ČSŽ z Orlové – 

Lutyně. Předsedkyně paní Terezka P. si s námi vyměnila adresy a telefonní čísla a projevila přání 

vzájemně se navštívit. Pro nás, členky Klubu žen Riviéra to znamenalo, že hned v lednu při sestavování 

plánu práce jsme uvažovaly, kdy to bude možné. Oběma stranám se hodil čtvrtek 5. května. 

 

Sešly jsme se v l5 hodin před Frýdeckým zámkem v počtu osmi Orlovjanek pod vedením paní Vlčkové a 

pět našich členek. Nejdříve jsme měly zajištěnu prohlídku zámeckého okruhu. Naše průvodkyně poutavě 

vyprávěla o historii zámku a jejich pánů i o neslavném působení poválečných uživatelů. Nejdéle jsme se 

zdržely v okrouhlé místnosti věže, jejíž spodní část sloužila panstvu jako spižírna a lednice. Ta místnost 

s bílými stěnami, starými dřevěnými sochami několika svatých a s původní malbou v klenutém stropu se 

nazývá gloriet. Tam jsme se zdržely nejdéle zkoušením zvláštní akustiky. 

 

Pak jsme musely spěchat do Místku navštívit úžasnou prodejnu a galerii hodinek MPM Prim. Paní 

prodavačka byla ochotná zůstat tam s námi i po jejich zavírací hodině. Bylo tam co obdivovat: velké 

množství budíků, náramkových hodinek nejrůznějších tvarů i cen a šperků z chirurgické oceli, vše krásně 



 

~ 5 ~ 

naaranžované ve vitrínách. Takovou prodejnu asi nenajdete ani v Ostravě. Také jsme si tam něco 

nakoupily, co nám může sloužit jako potěšující dárek. 

 

Na výslovné přání hostů jsme navštívily Sady B. Smetany vyzkoušet bludiště, které je namalováno na 

zemi. Skoro všechny jsme si prošly celou trasu dlouhou 4l4 metrů, během níž jsme mohly meditovat o 

všem možném, jak to tvůrci nápadu „procházky“ každému vřele doporučují…  

 

Nakonec jsme jely do naší oblíbené hospůdky U HROZNU konečně si posedět a se všemi porozprávět o 

přebohaté činnosti Orlovjanek. Obdivovaly jsme je, co všechno umějí zorganizovat a jak mají všechno 

zachyceno fotkami a zápisy v bohatých kronikách. Také jsme si vyměnily dárky. Každá jsme dostaly 

obsáhlou knihu Orlová v proměnách času vydanou Městským úřadem, a další drobnosti. Jejich organizace 

má velkou podporu městských zastupitelů, kterou tu my nemáme.  

 

Rozloučily jsme se v l9 hodin se slibem, že v příštím roce zase my zajedeme do Orlové a s pozdravem 

paní Terezce, která se nemohla této jejich návštěvy ve Frýdku-Místku zúčastnit. 

 

Děkujeme „děvčatům“ z Orlové za podnětnou návštěvu i za spoustu fotek, které nám z ní poslaly. A nám 

nezbývá než přemýšlet, jak zapůsobit na zdejší zastupitele, aby Magistrát dělal něco víc pro ženy. 

   

Sylvie Grygarová, předsedkyně Klubu žen Riviéra, Frýdek-Místek 

 

   
 

 

 

Za památkami hlavního města ….. 

 

Dne 9. 9. naše Základní organizace Českého svazu žen Petrovice u Karviné vyjela na třídenní výlet za 

památkami hlavního města Prahy. Účastnice exkurze trávily horký letní víkend v hostelu Cortina, 

Arbesovo náměstí v Praze na Smíchově. Během tří dnů poznávaly ženy nejen památky Prahy, ale 

navštívily i divadelní představení „Mýdlový princ“. Program exkurze byl rozdělen do tří dnů. V pátek 

odpoledne po příjezdu jsme exkurzi zahájily na Náměstí republiky. Proč právě tady? Přenesme se o 

několik staletí zpátky a zalistujme trochu v kronikách dějin. 

 

Ve středověku tvořilo náměstí rozhraní mezi Starým a Novým Městem pražským. Náměstí během let 

vystřídalo různé názvy od Josefovského přes Kapucínské až po Hybernské a současné Náměstí republiky. 

Zde také začínala Královská cesta. Na náměstí nás okouzlil Obecní dům, na jehož místě v době vlády 

Václava IV. byl vybudován Královský dvůr. Zde sídlil nejen Václav IV. a jeho bratr Zikmund, ale i vnuk 

Zikmunda Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad. Vladislav Jagellonský pak opravil královské sídlo na 

Hradě a přenesl tam své sídlo. Královská cesta pak pokračovala přes Prašnou bránu, na jejímž místě stála 

jedna ze třinácti věží, které byly součástí opevnění Starého Města v Praze. Cesta pak vedla přes Karlův 

most na Malou stranu a končila na Pražském hradě. 
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Naše výprava žen se po Královské cestě vydala přes Celetnou ulici na Staroměstské náměstí. Tam jsme 

obdivovaly nejen Týnský chrám s Ungeltem, ale i dům U kamenného zvonu (kde po svatbě sídlila Eliška 

Přemyslovna s Janem Lucemburským), Staroměstský orloj s radnicí a chrám sv. Mikuláše, který sousedí 

s Pařížskou ulicí. Kolem domu U minuty jsme pak pokračovaly na Malé náměstí. Karlovou ulicí jsme se 

vydaly na náměstí Křižovníků. Procházkou po Karlově mostě jsme zakončily první den exkurze na 

Kampě. Po prohlídce domu, kde bydlel nejen Dobrovský, Holan, ale i Werich, jsme se pak zastavily u 

Sovových mlýnů. Tam jsme se usadily v malebné hospůdce na břehu Vltavy. Unavené, vyčerpané, ale 

spokojené, že jsme zvládly první den exkurze. I přesto, že nijak neholdujeme perlivému moku, nás 

osvěžily chladivé doušky Černého kozla a plzeňské desítky. Příjemné posezení a projíždění lodí nás téměř 

ukolébalo k spánku. Po návratu na hostel Cortina jsme první den exkurze zakončily večerním „klábosením 

u topinek a buchet“. 

 

Unavené po pátečním putování, jsme se probudily do slunného sobotního rána. „Kafíčko“ na balkoně nás 

povzbudilo do druhé části exkurze. 

 

Ta začínala na Újezdě společným foto u torza soch Olbrama Zoubka. Po výjezdu lanovkou na Petřínskou 

rozhlednu jsme byly trochu zklamané, že věž 

v sobotu otvírali teprve ve 12 hodin. Pěšky 

jsme se vydaly na Pohořelec, a pak zpět na 

Hradčanské náměstí, kde nás čekala ukázka 

různých řemesel a poslech středověké hudby. I 

přesto, že jsme byly informovány o 

kontrolách, desítky metrů dlouhou „frontu“ 

jsme nakonec vzdaly. Nerudovou ulicí jsme se 

vydaly na Malostránské náměstí, kde jsme si 

prohlédly kostel svatého Mikuláše, budovu 

Parlamentu a Sněmovní ulici. Sobotní exkurzi 

jsme zakončily obědem. Ty vytrvalejší 

pokračovaly ještě prohlídkou Vyšehradu a 

zvládly i nákupní centrum na Černém mostě. 

 

Třetí den exkurze jsme věnovaly starému 

židovskému městu - dnes Josefov. Prohlídka židovského města byla již relaxační, počasí téměř letní nás 

úplně vyčerpalo. V podvečer jsme se vydaly zpět k domovu unavené, ale spokojené, že jsme všechny 

zvládly náročnou, ale zajímavou prohlídku hlavního města. 

Tak zase někdy příště na méně náročné exkurzi.  

účastnice exkurze Mgr. J. Tyrlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Zpravodaje ŽTT jsou od roku 2013 také k dispozici ke stažení na webu ČSŽ 

www.csz.cz 

mailto:zpravodaj@csz.cz
http://www.csz.cz/
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Olomoucký kraj 

 

Den seniorů v Krčmani 

 

ZO ČSŽ Krčmaň uspořádala pro občany z Krčmaně i z okolních vesnic dne 1. října 2016 v prostorách 

místní sokolovny akci DEN SENIORŮ. Vystoupily a zazpívaly začínající mladé zpěvačky z Krčmaně, 

zatancovaly Báječné ženské z Majetína, proběhla ukázka řeckých tanců z Olomouce a celý program 

uváděl soubor pod vedením Mgr. Křepského. Bohaté občerstvení, štěstíčka a hlavně skvělou náladu 

ocenili nejen senioři. Den seniorů jsme pojaly jako mezigenerační setkání, na které jsme pozvaly všechny 

generace, jimž jsme připravily bohatý odpolední program. 

Jahodová Simona, předsedkyně ZO 

 

 

   
 

 

Pardubický 
kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

~ 8 ~ 

 
 

 
 

 

 



 

~ 9 ~ 

 



 

~ 10 ~ 

Plzeňský kraj 

 

Víme, co jíme? 

 

V rámci projektu Nadace Žena s názvem „Víme, co jíme?“ jsme uskutečnily tyto aktivity: 

 

a) Individuální návštěva Festivalu zelí 24. 9. 2016 v zelárně Lobkowicz v Křimicích byla plánována 

jako doplňková akce s individuální dopravou vzhledem k tomu, že se akce konala v jiném termínu než 

naše víkendové setkání a s přihlédnutím k dostupnosti akce z Plzně MHD. Akce se zúčastnilo 9 členek 

s rodinnými příslušníky. Křimické zelí je oceněnou regionální potravinou Plzeňského kraje. 

 

b) Víkendový seminář se konal ve dnech 30.9. a 1.10. 2016 ve školícím zařízení Berounka v Liblíně. 

Účast 43 členek ČSŽ + 3 lektoři.  

 

V pátek vystoupil ing. Pavel Šrámek, MBA - poslanec Parlamentu ČR a majitel Farmy Milknatur 

v Líních. Téma přednášky bylo zaměřeno na zdravý životní styl a vliv potravin na zdraví obyvatelstva. 

Hovořil o svých zkušenostech ze svých předchozích zaměstnání, pobytu v USA a Rusku, působení na VŠ 

a zejména o činnosti jeho rodinné farmy a její produkci mléka a mléčných výrobků. Produkty farmy 

uspěly v soutěži jako regionální výrobky a dále byla farma oceněna za prokázané nepoužívání GMO = 

geneticky modifikovaných organismů. Na výrobcích farmy najdeme označení „bez GMO“. Výrobky 

obsahují přírodní tuky, které jsou nutné pro vstřebávání vitamínů organismem a mají nesmírný vliv na 

imunitu. Farma prodává i tablety Immuno Colostrum pro zvýšení imunity - jedná se o využití mleziva, 

které má zásadní vliv na nastartování imunity po narození všech živočišných druhů – tedy i člověka. 

Přednáška byla velmi zajímavá a účastnice ji hodnotily kladně. 

 

Sobotní blok byl věnován označování potravin, jakosti, značkám, regionálním potravinám, bio výrobkům 

a farmářským výrobkům. V tomto bloku vystoupila zástupkyně Státního zemědělského intervenčního 

fondu z Prahy Bc. Veronika Vaňková. Ve své prezentaci se zaměřila na regionální potraviny, soutěže, 

které v krajích probíhají od roku 2009, nároky na kvalitu 

potravin, hodnocení a udělování značky „Regionální 

potravina“. Značka se uděluje na 4 roky. Značka „Klasa“ na 

3 roky. Tato značka byla v roce 2016 udělena 1062 

výrobkům. Účastnice měly možnost seznámit se se 

značkami kvality při elektronické projekci – značky najdete 

na www.akademiekvativy.cz . Existuje jich 30. 

 

Jako další přednášející vystoupila ing. Dana Večeřová 

z Potravinářské komory ČR, která je rovněž zástupkyní 

Agrární komory. Kvalitou potravin se zabývá řadu let, jako 

odbornice se účastní různých akcí v zahraničí, vystupuje 

v médiích a její fundovanost byla patrná již z prvních slov. 

Hovořila o stavu ve světě, potravinové dostupnosti, dovozu 

a vývozu, zdůvodnila proč kupovat české potraviny. Dále hovořila o bezpečnosti potravin, standardech 

kvality u nás, v Evropě, Americe. Chráněné označení původu potravin /český mák, česnek – kvalita/ 

Bio potraviny – zebra = český výrobek, zelený list = evropská značka. 

Český výrobek = vlaječka s nápisem český výrobek – toto je označení, které garantuje Potravinářská 

komora. 

 

 
Lektorky Bc. Veronika Vaňková a  

ing. Dana Večeřová 
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Upozornila na Transatlantickou smlouvu, která je v jednání a rozdíly v normách kvality u nás, v Evropě a 

ve světě. U nás máme dnes České cechovní normy. V přednášce se dále věnovala konzervantům, éčkám a 

dalším složkám, přidávaným do výrobků z důvodu trvanlivosti, vzhledu, barvy – nutno sledovat na 

etiketách! 

 

Účastnice semináře obdržely tištěnou prezentaci a řadu materiálů včetně publikace vydané Potravinářskou 

komorou ČR „Označování potravin“ a přehledu MZ „Regionální potravina 2016“. Tyto materiály mohou 

členky využít pro informovanost dalších členek, v rodině i svých známých. Paní ing. Dana Večeřová 

sklidila velký potlesk a byla vyhodnocena většinou 82% účastnic jako nejlepší lektorka semináře. 

Děkujeme za účast bez nároku na honorář a dopravu všem lektorům. 

 

c) Návštěva bio farmy Milknatur v Líních. Provázel nás majitel, ing. Pavel Šrámek, který byl i lektorem 

semináře. Prohlédly jsme si prostory farmy a byly seznámeny s produkty. Ženy měly možnost si produkty 

zakoupit na ochutnání, a to: 

Čerstvé mléko z farmy, Čerstvé mléko z farmy ochucené, Bifidus nápoj bílý, Bifidus nápoj s příchutí, 

Farmářský jogurt bílý, Kefír selský. Výrobky farmy jsou dostupné v některých obchodních řetězcích na 

Plzeňsku – Billa, Globus, Makro, Tesco i v Globusu v Praze na Zličíně. K dispozici jsou i mlékomaty 

v Líních, Plzni na Slovanech, Košutce a 

Borech. Připravuje se i prodej telecího 

masa prostřednictvím e-shopu, který bude 

prodávat pouze výrobky bez GMO. Na 

adrese www.farmarsky.cz bude možné 

objednat kromě výrobků z farmy 

Milknatur i domácí vejce, baby brambory 

a další výrobky od farmářů z Plzeňského 

kraje. Výrobky budou k dispozici na 

vlastní prodejně, počítá se i dovozem 

spotřebitelům. 

 

Přednášky potvrdily, že kvalita potravin 

má přímý vliv na zdraví a kvalitu života. 

Dalším přínosem využívání českých a 

zejména regionálních potravin je vliv na 

životní prostředí, kdy jsou menší nároky 

na dopravu a tím šetříme paliva a 

nezatěžujeme životní prostředí. 

 

Některé suroviny se převážejí přes celou Evropu na zpracování a zpětně se vrací výrobky do země 

původu, což má ohromný vliv nejen na zatěžování životního prostředí, ale i na cenu výrobku. Je třeba si 

toto při nákupech uvědomovat, hledat další informace v odborných časopisech, na internetu, pořádat 

přednášky a semináře na tato témata a zvyšovat tak celkovou informovanost veřejnosti. 

 

Eva Drncová, vedoucí Krajského střediska ČSŽ Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na farmě v Líních s majitelem ing. Pavlem Šrámkem 

Prosíme o zasílání nominací členek ČSŽ na 
svazové ocenění s termínem do 30.6.2017 

 
*** podrobnosti na straně 19 *** 

 

50. výročí 
Českého svazu žen 

http://www.farmarsky.cz/
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Středočeský kraj 

 

Seminář Středočeského kraje v Kaunickém paláci v Praze 4. a 5. 11. 2016 

Za podpory Grantu NŽ na téma: České potraviny na náš stůl 

 

V pátek jsme se sešly kolem třetí hodiny, jako obvykle u kávy, v Kaunickém paláci v Praze. Původně bylo 

přihlášeno 87 členek, několik členek onemocnělo, i přesto nás bylo 79 účastnic a jeden host, předsedkyně 

ČSŽ Mgr. Jana Chržová. 

 

Páteční program začal krátkou svazovou informací předsedkyně kraje, Milady Remešové. Popřály jsme 

k jubileu předsedkyni okresu Kutná Hora Mgr. Lídě Jůnové s malým dárečkem a velkým poděkováním. 

Následovala zajímavá prezentace od firmy Dr. Oetker: ředitel marketinku Zdeněk Kvinta a vedoucí 

kontroly kvality Helena Ondrušková nám představili produkty firmy, zejména novinky. Každá účastnice 

obdržela malý dáreček z jejich sortimentu. Po večeři, kdy byl opět řízek se salátem, mimochodem velmi 

dobrý, následoval kulturní program. Hudební kapela „V pohodě“ k nám přijela z Kladna. Všem se krásné 

písničky líbily. Závěrem bylo posezení účastnic při skleničce vína. V pozdních hodinách jsme se 

přesunuly do nedalekého Hostelu. 

 

Sobotní den začal, jak jinak, než snídaní v Kaunickém paláci. Prvním naším přednášející byl Ing. Vít 

Syrový na téma kvalita, používání českých potravin, přídavné látky. Po malé přestávce na kávu, 

následovala druhá přednáška Ing. Maryšky z  časopisu dTest, který hovořil o čerstvosti, kvalitě, 

trvanlivosti, falšování potravin, značkách kvality. Obě přednášky byly prezentovány z různých úhlů 

pohledu – technologa potravin a druhý názor byl z výsledků testování mnoha druhů potravin. Účastnice 

tak měly možnost srovnání. Následovala poslední přestávka na kávu a již zde byla poslední přednášející 

MUDr. Ludmila Truhlářová. Její přednáška se trochu lišila od těch předchozích, mluvila o tom, jak ženy 

ovlivňují přístup celé rodiny v otázce stravovacích zvyklostí a kvality potravin, jak se při nákupech májí 

zaměřit na úpravu jídelníčku zdravého stravování a podle toho nakupovat. Všechny přednášky byly velmi 

zajímavé, svědčí o tom fakt, že nikdo neodešel před koncem. 

 

Závěrem semináře obdržela každá účastnice malý dáreček. Ženám se seminář líbil a věřím, že se opět 

sejdeme v příštím roce u dalšího, zajímavého semináře v Kaunickém paláci v Praze. 

 

                                                                  Milena Tenczová, VKS ČSŽ Středočeský kraje 

 

 

Ústecký kraj 

 

Malá rekapitulace letošního roku 

 

Krajská rada žen Ústeckého kraje ukončila svůj rok jako tradičně vánoční atmosférou a na úplný závěr 

byla mikulášská nadílka. Vím, jsou to akce, které pořádá plno našich kolegyň i z jiných krajů, tak se není 

ani moc čím chlubit. Přesto tyto akce byly trošku jiné. Předcházely jim pobytové víkendy, kterých se 

zúčastnili i rodinný příslušníci, tak se nás vystřídalo více než 150. Bylo to nejen pracovní, ale také trochu 

odpočinkové. Zajeli jsme se podívat do Karlových Varů do Vánočního domu, kde jsme snad nad tou 

atmosférou a nádherou ani nedýchali. Do Kadaně jsme si vyrazili na rej čarodějnic do zdejšího muzea. 

Projekt jsme ukončili akcí v Ústí nad Labem nazvanou Inspirace Vánoc naše tradice., kde byly různé 

dílničky pro malé i dospělé. A radost byla z plného sálu. 
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V tomto roce bylo přichystáno mnoho akcí, ať už to byla dětská olympiáda, drakiáda, Halloween, 

Chorvatsko aj., ale jednu akci bych chtěla vyzdvihnout. Byl to Letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo 96 

dětí a plno dobrovolníků, kteří se starali o příjemný pobyt dětí po celých 14 dní zcela zdarma. Za to jim 

patří veliké poděkování a rovněž patří poděkování Ústeckému kraji, který nás finančně podpořil, a to jak 

na projekt Inspiraci Vánoc, tak i nemalou částkou (100 tis. Kč) na pořádání LDT. I vám, pracovnicím 

ústředí, patří dík, bez ČSŽ bychom toto nedokázaly. Všem kolegyňkám z celé republiky přeji za celou 

radu pohodové Vánoce a velký pytel štěstí i do příštího roku. 

 

Květa Rybárová, předsedkyně KZ Ústeckého kraje 

 

   
 

 

Karlovarský kraj (2) 

 

Májový závod koloběžek a odrážedel 

 

Dne 7. května 2016 od 10.00 se konal májový závod koloběžek a odrážedel pro děti do 6 let. Naše ženy 

byly pomáhat s prezentací a předávání odměn malým závodníkům. Závod se konal na novém dopravním 

hřišti. Po skončení závodu i ženy si vyzkoušely trať s takovou vážností, s jakou závodily děti. Byl to 

zajímavý závěr příjemně stráveného dopoledne A ženy na tuto akci vzpomínají ještě dneska. 
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Kraj Vysočina 

 

Výjezdní zasedání ORŽ Jihlava 

 

V úterý 2. srpna 2016 uspořádala Okresní rada žen v Jihlavě výjezdní zasedání, které se konalo v Senátu 

PČR v Praze v pracovně předsedy Výboru pro veřejnou správu a územní rozvoj a vysočinského senátora 

RNDr. Miloše Vystrčila. Výjezdu do senátu PČR v Praze se se zájmem účastnily členky ORŽ zastupující 

jednotlivé základní organizace ČSŽ Jihlavska. Ženy si po jednání měly možnost prohlédnout nejen 

veškeré historické prostory Valdštejnského paláce včetně krásné zahrady, ale i prostory a zázemí, které 

využívají senátoři pro svoji práci a získaly tak i zajímavé informace o systému a fungování Senátu PČR, 

které jistě předají a využijí ve svých rodinách, obcích i základních organizacích ČSŽ. 

 

Zdenka Dubová, předsedkyně Okresní rady žen v Jihlavě 

 

 

 
 

 

 

Zlínský kraj 

 

8. výstava KOUZLEM ADVENTNÍHO ČASU 

 

A máme to za sebou. Ptáte se co? Tři dny od rána do večera 

vázání, chystání, aranžování, rovnání. Práce, na které se 

vystřídaly desítky žen - těch, které jsou obětavé a dobrovolně 

obětují svůj volný čas a v několika případech i dovolenou na 

přípravu této akce. A to nemluvím o těch, které ve svém vyšším 

věku nejsou již zcela zdrávy, přesto přijdou a pracují. Dělají 

všechno pro to, aby v pátek 25. 11. 2016 v 9 hodin mohly být 

otevřeny dveře sálu Společenského domu v Rožnově pod 

Radhoštěm a veřejnost mohla shlédnout vše, co jsme připravily. 
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Aby si hosté mohli zakoupit nejen adventní aranžmá, ale taky to, co ženy tvoří, co umí a dělají s láskou a 

co je milé a krásné. Mohou se naučit zdobit perníčky, podívat se na to, jak se aranžuje, prohlédnou si 

skleněný betlém, který je dílem rodiny Vajglovy z Veselé. V sobotu jste si mohli zakoupit překrásné 

skleněné baňky a nechat na ně napsat jméno třeba svých vnuků… Byly zde vystaveny i kroniky Spolku 

rožnovských žen od r. 1976 i Almanach, kde je ve zkratce zdokumentovaná práce rožnovských žen za 40 

let činnosti. Výstavu doprovázely krásné melodie v podání Jany Vařejčkové a nechyběly ani frgály Renaty 

Fialové a káva. Část adventních věnců i překrásné aranžmá z rukou našich žen věnoval náš spolek 

k výzdobě Domova seniorů v Rožnově pod Radhoštěm a do hospice 

Citadela ve Valašském Meziříčí. 

 

A kolik myslíte, že se přišlo na výstavu podívat lidí? Do neděle 14ti 

hodin, kdy byla výstava ukončena, tj. za dva a půl dne přišlo téměř 

1 400 návštěvníků. Byli mezi nimi občané Rožnova p. R. a okolí, 

rekreanti, školáci, zástupci MěÚ, pan senátor Ivo Valenta s rodinou, 

přijely i zástupkyně ústředí Českého svazu žen, předsedkyně Mgr. 

Jana Chržová a ředitelka Mgr. Dagmar Wagnerová.  

 

Poděkování patří všem ženám ze Spolku rožnovských žen a také městu Rožnov p. R. za podporu. Již dnes 

se těšíme na setkání v roce 2017 ve Společenském domě na výstavě k 750. výročí založení města Rožnova 

pod Radhoštěm. 

Marie Rethyová, předsedkyně Spolku rožnovských žen 

 

 

Víkend členek ČSŽ v Luhačovicích 

 

ORŽ v Uherském Hradišti pořádala pro členky ze základních organizací ČSŽ víkendový pobyt v 

Luhačovicích ve dnech 4.11.- 6.11.2017. 

 

Třicet členek se zúčastnilo bohatého kulturně - 

relaxačního programu v hotelu Litovel. 

Součástí programu byla přednáška o zdraví a 

účincích aromaterapie, výuka orientálního 

tance s následným vystoupením tanečnic. 

 

Dále si členky vyslechly přednášku a prezentaci 

ekologických prostředků na úklid a ekologické 

kosmetiky s možností si dané produkty 

zakoupit. V průběhu celého víkendu měly ženy 

možnost využít masáže, solnou jeskyni a 

wellnessu v lázeňském městě.  

 

Pobyt byl ukončen přátelským turnajem v 

bowlingu. Členky základních organizací z 

Uherského Hradiště, Tupes, Popovic, Rudic a 

Jankovic byly s tímto pobytem velmi spokojeny a už se těší na opakování této akce v příštím roce. 

 

Za ORŽ v Uherském Hradišti předsedkyně Vlasta Háblová 
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Královehradecký kraj 

 

A závěrem něco ze zdravé výživy … 

 

Okresní rada žen v Hradci Králové uspořádala dne 12. 11. 2016 v restauraci U Švagerků tradiční setkání 

žen. Pro účastnice byla připravena – mimo jiné – přednáška na téma zdravých potravin spojená 

s ochutnávkou. 

 

Zelí, vejce a strouhanka – jen tohle stačí k přípravě 

křupavé dobroty pro celou rodinu! 

  

Zelí chutná dobře nejen v salátu: důkazem toho je 

lahodný recept, který si dneska společně ukážeme. Jedná 

se o super křupavé řízečky, na kterých si jistě pochutná 

celá vaše rodina. Navíc je příprava velice snadná.  A to 

tak moc snadná, že vám může zabrat jen 15 minut! 

 

Ingredience: 1 malá hlávka zelí, 3vejce, strouhanka, sůl 

a pepř. Olej na smažení. 

 

Postup:  1. zelí si nakrájíme stejným způsobem, jak vidíte na obrázku; 

2. vaříme zelí v solené vodě 5 minut, necháme mírně vychladnout; 

3. můžeme dochutit solí a obalíme - vejce a strouhankou; 

4. již obalené řízky smažíme na oleji dozlatova z obou stran. 

 

recept zaslala paní Mrázková Věra, ČSŽ Hradec Králové 

 

 

 

 

2017 – Rok 50. výročí Českého svazu žen (aktualizováno !) 

 

 

Příští rok naše organizace oslaví 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. Samozřejmě ale víme, že historie mnoha našich organizací jde 

mnohem dál – a i tu starší historii samozřejmě chceme připomenout! 
 

Jak jsme již informovaly, chystáme celoroční informační „kampaň“ o ČSŽ na našich webech a sítích, 

kterou zahájíme tiskovou zprávou pro média před koncem tohoto roku. Od ledna 2017 budeme tedy 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. 

 

 

50. výročí 
Českého svazu žen 
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Moc prosíme, posílejte nám průběžně v roce 2017 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. 

 

 

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  

(do začátku roku 2017 bude web rozšířený o novou samostatnou část věnovanou výročí) 

 

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! 

 

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. 

 

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
http://www.csz.cz/
http://www.rovnesance.cz/
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Předběžný plán akcí 2017 - rekapitulace 

 

 

Akce  / obsah DATUM Co to bude obnášet:  

1) 
 
Průběžná série článků, profilů a vzpomínek 
členek a spolupracujících subjektů na webu 
ČSŽ; plus průběžně aktualizovaný kalendář 
aktivit konaných v regionech 
 
(viz str. 17) 

01 – 12 
2017 

Rozšíření webu www.csz.cz o blog + 
kalendář - aktuálně připravujeme; 
  
Velmi prosíme o průběžné zasílání 
informací (datum, místo, typ akce, 
případně pozvánka), pokud budete ve 
svých organizacích pořádat akce k výročí 
– budeme je zařazovat do chystaného 
webového kalendáře. 

2)     

Krajské / regionální drobné aktivity spojené 
s vypouštěním balonků s potiskem na závěr 
 
(viz str.19) 

21.6.2017 Drobné aktivity pro veřejnost dle vlastní 
preference ve stejný den v odpoledních 
hodinách. 
  
Pokud budeme znát plány z regionů, 
vytvoříme jednotný plakát / leták 
s programem pro média, a to i regionální 
a médiím ho v předstihu rozešleme.  

3)     

Série veřejných moderovaných besed 
k aktuálním lidskoprávním tématům spojené 
s výstavkami  

14.2. 
8.3. 
19.6 (21.6.) 
25.11. 
10.12 

  
Na tyto aktivity je podán projekt k Úřadu 
vlády. 
 
V případě získání dotace a realizace 
projektu počítáme s doprovodnými 
výstavkami z historie organizace.   
 
 
(Pozn.: V každém případě počítáme s akcí 
k MDŽ kolem  8.3.2017) 

Sborník k tzv. Istanbulské úmluvě, 2.část - 
#ZaIstanbul II 

Vydání k 
25.11.2017 

4)     

Sjezd – 25.11.2017 25.11.2017 Počítáme s doprovodným programem / 
společenským večerem (v přípravě) 

5)      

Sborník k 50. výročí z příspěvků (viz bod 1) )   Koncem 
roku 2017 / 
začátkem 
2018 

Záleží ale na množství a kvalitě 
příspěvků! 

 

http://www.csz.cz/


 

~ 19 ~ 

 
Podrobnější plán bude zveřejněn začátkem roku 2017 

prostřednictvím vedoucích krajských středisek, případně už i 

v únorovém zpravodaji Žena třetího tisíciletí. V září jsme podaly menší 

projekt k Úřadu vlády a ke konci tohoto roku žádáme centrálně o 

finanční podporu u dalších subjektů a záleží, kdy budeme znát 

výsledek tohoto snažení, a tedy – v jakém rozsahu budeme schopny 

některé z plánovaných aktivit realizovat (týká se to zejm. bodu 3). 

 

 

Ještě k bodu 2): 

Krajské / regionální aktivity spojené s vypouštěním balonků  - 
21.6.2017 

 

S kolegyněmi v krajích jsme projednaly návrh uspořádat i třeba jen 

menší akce na veřejném prostranství v jeden a ten samý den tak, 

abychom pokryly všechny kraje / celou republiku. Shodly jsme se 

na společném termínu: 

>>    21. června 2017 v odpoledních hodinách  << 

 

(Důvod: 19. června je Mezinárodní den rovnosti žen a mužů a ve dnech 

5. – 7. července 1967 byl ustanoven Československý svaz žen, z čehož 

se odvíjí i 50. Výročí naší organizace) 

 

Akce (např. výstava, akce pro rodiče s dětmi, výlet na nejbližší kopec, 

hrad či zámek, taneční či divadelní představení, veřejná debata / setkání 

…) by měla být zakončena vypuštěním balonků s natištěným s logem 

ČSŽ a číslicí 50. Je na zvážení každého kraje (či případně okresní nebo 

základní organizace), jaký typ akce si zorganizuje, ale vypuštění 

balonků by mělo být jejím vyvrcholením. 

 

 

Balonky s potiskem a jejich distribuci do krajů zařídí ústředí, od 

vedoucích krajských středisek pak potřebujeme zaslat požadovaný 

počet, a to nejlépe do konce ledna 2017. 

 

Budeme také potřebovat znát program všech organizací, které se do 

této akce 21.6.2017 zapojí tak, abychom mohly včas pro média 

připravit celorepublikový program / leták či plakát pro účely 

„medializace“. 

 

 

Jak je uvedeno v tabulce rekapitulace plánovaných akcí pro rok 2017 

na předchozí straně, pokud budeme dostávat pozvánky z regionů i na 

další jednorázové akce v průběhu roku, budeme je zveřejňovat na webu 

v nově vzniklé sekci „kalendář“. 

 

50. výročí je bezpochyby 
důvodem k ocenění dobrovolné 
práce našich členek.  
 
Tomuto účelu budou sloužit i 
medailonky a články na webu, 
případně ve sborníku.  
 
Rády bychom ale šly ještě o 
kousek dál a ocenily dlouholeté 
členky, předsedkyně, 
dobrovolnice …  
 
Zašlete nám prosím do 
30.6.2017 vaše nominace na 
adresu ústředí ČSŽ: 
 

Český svaz žen, z.s. 
Ostrovského 253/3 

150 00  Praha 5 - Smíchov 
 

nebo elektronicky: 
predsedkyne@csz.cz 

a reditelka@csz.cz 
 
Nezapomeňte u nominované 
členky uvést: 
 

 Jméno, příjmení 

 Kontaktní údaje (adresa, 
email a/nebo telefon) 

 Stručný životopis (rok 
vstupu do ČSŽ, práce 
v organizaci ) / zdůvodnění 
nominace 

 
DĚKUJEME ! 

 
 
 
 
 
] 

 

Svazové ocenění 

mailto:predsedkyne@csz.cz
mailto:reditelka@csz.cz
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Sjezdový rok 2017 - praktické informace 

 

Termín sjezdu ČSŽ a místo konání 

 

Sjezd Českého svazu žen z.s. se bude konat jako jednodenní dne 25.11.2017 (samozřejmě s možností 

ubytování tamtéž). Podrobný harmonogram sjezdového roku je uveden dále. Na základě vyhodnocení 

poptávky a nabídek jsme se tentokrát rozhodly pro hotel Olšanka (dobrá dostupnost se zastávkou tramvaje 

přímo před hotelem, potřebné služby, dostatečná kapacita a přiměřená cena). 

 

Místo konání: Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 

www.hotelolsanka.cz 
 

 
 

Klíč pro stanovení delegátek sjezdu ČSŽ 2017 

 

S ohledem na změny proporcí členské základny, snižování počtu členek v některých okresech, významný 

počet okresů, které mají jen 3 ZO (v případě, že se 1 ZO zruší, přestávají jako okres existovat) a dále 

vzhledem ke skutečnosti, že některé ZO spadají přímo pod krajské organizace a nemají tedy nad sebou 

okresní organizaci, jsme došly k závěru, že bude vhodné jednak přistoupit ke změně některých článků 

Stanov a jednak navrhnout klíč pro stanovení delegátek sjezdu na základě velikosti členské základny 

v kraji (dle počtu členek k 31.12.2016). To zajistí i lepší proporčnost v zastoupení regionů. Na 

listopadovém ústředním shromáždění jsme předložily 3 varianty (včetně stávajícího stavu ve variantě 1, 

který má ale v současnosti řadu úskalí, jak vyplývá z výše uvedeného), a odpovídající nutné změny ve 

Stanovách.  

Zvítězila varianta třetí, která představuje změnu klíče pro určení delegátek sjezdu a členek 

oprávněných na sjezdu hlasovat takto: 

Počet delegátek sjezdu se určuje podle počtu členek v kraji tak, že každých 

započatých 200 členek kraje zastupuje 1 delegátka, přičemž právo účastnit se sjezdu a 

hlasovat na něm se dále přiznává (vedle členek ÚRŽ, jimž již náleží) také 

předsedkyním KRŽ. 

http://www.hotelolsanka.cz/
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Harmonogram sjezdového roku 2017 

   

Pozn.: Vykřičník zdůrazňuje ty části, kde se projevuje změna klíče pro stanovení delegátek sjezdu a 

změna stanov. 

 

         

únor ÚRŽ projedná a schválí na základě materiálů připravených 

komisemi ÚŘŽ v průběhu 2. pololetí 2016: 

- úpravy dokumentů ČSŽ 

- texty do předsjezdového zpravodaje ŽTT č. 2 

 

Finalizace a distribuce zpravodaje ŽTT v 2. polovině února 

ÚRŽ 

 

 

 

 

Ústředí ČSŽ 

březen Shromáždění členek ZO 

- připomínky k dokumentům 

- připomínky ke sjezdu 

-     volba rady ZO, předsedkyně, místopředsedkyně, 

revizorky hospodaření 

- volba delegátky okresního shromáždění 

- volba delegátky okresní konference 

 

Případně: 

- nominace delegátky a náhradnice sjezdu (jméno, adresa, 

tel., e-mail), nepůsobí-li v rámci kraje nad ZO okresní 

organizace či žádná okresní organizace 

 

Do 31.3.: 

Zaslat na ústředí ČSŽ návrhy členek na doplnění pracovních 

komisí 

ZO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rada ZO 

 

duben Okresní konference  (1.4. 2017 – 15.5. 2017) 

Viz níže 
ORŽ 

květen Okresní konference  (1.4. 2017 – 15.5. 2017) 

do 15.5. 

- připomínky a stanoviska k dokumentům 

- volby předsedkyně, místopředsedkyně ORŽ, revizorky 

hospodaření 

- volba členky KRŽ 

- volba delegátky krajské konference 

- nominace na delegátku a náhradnici sjezdu (jméno, 

adresa, tel., email) 
- návrh kandidátek do ÚRŽ, ÚRK 

- volba členky ÚS 

 

Krajské konference (15.5.2017 – 25.6.2017) 

- připomínky a stanoviska k dokumentům 

- volby předsedkyně, místopředsedkyně KRŽ, revizorky 

hospodaření 

- zvolí členky ÚRŽ 

- zvolí delegátky a náhradnice sjezdu 

 

 

ORŽ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KRŽ 
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červen Krajské konference (15.5.2017 – 25.6.2017) 

Viz výše. 

 

Do 30.6.: ORŽ - KRŽ předají zpracovanou dokumentaci 

z konferencí ORŽ, KRŽ na ústředí ČSŽ s uvedením: 

- připomínek a stanovisek k dokumentům 

- jména, adresy, tel., emaily delegátek a náhradnic sjezdu 

- jméno, adresa, tel., email členky (příp. náhradnice) 

zvolené do ÚRŽ 

- jméno, adresa, tel., email kandidátky navrhované do 

ÚRK  

- jména, adresy, tel., email členky do ÚS 

 

KRŽ 

 

 

ORŽ, KRŽ  

 

 

 

červenec - 

srpen 

Práce komisí pro přípravu sjezdu s připomínkami,  

 

Do 31.8.: 

Finalizace dokumentů pro sjezd 

Pracovní komise 

září ÚRŽ projedná a schválí konečné znění návrhů dokumentů

  
ÚRŽ 

říjen Do 15.10.: 

Rozeslat delegátkám sjezdové materiály k projednání s 

členkami a ORŽ, KRŽ  

Ústředí ČSŽ 

listopad Diskuse v okresech / krajích příprava delegátek na sjezdové 

jednání 

 

25.11. Sjezd ČSŽ (Praha) 

ORŽ, KRŽ 

 

 

 

Pracovní komise k přípravě sjezdu ČSŽ 

 

Pro nadcházející sjezd zachováváme standardní okruh pracovních komisí, a sice: 

 

- Komise pro Programovou orientaci 

- Komise ekonomická 

- Komise pro Stanovy ČSŽ 
(Pozn.: Nové stanovy nebudeme připravovat, ale může se vyskytnout potřeba dílčích úprav, lepší sladění 

Stanov s potřebami regionů apod., a proto jsme tuto komisi zachovaly.) 

- Komise personální 

- Komise pro organizaci sjezdu 

 

Členky komisí budou tvořit jednak členky komisí ÚRŽ a jednak budou doplněny o členky ČSŽ z regionů. 

 

Návrhy na členky pracovních komisí k přípravě sjezdu oznamte prosím i s jejich kontaktními údaji 

do 31. 3. 2017 na ústředí ČSŽ (komise: programová, personální, ekonomická, organizační, pro Stanovy) 

elektronicky na adresu reditelka@csz.cz; nebo poštou na adresu: Český svaz žen z.s. Ostrovského 253/3, 

150 00 Praha 5 

 

 

mailto:reditelka@csz.cz
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Změna některých článků Stanov Českého svazu žen z.s.: 

 

Jak bylo uvedeno výše, přistoupily jsme k dílčí úpravě Stanov Českého svazu žen z.s. Až bude 

novelizovaná verze Stanov vložená do rejstříku, budou v plném aktualizovaném znění k dispozici ke 

stažení na našem webu www.csz.cz.  

 

Výpis z usnesení 7. ústředního shromáždění Českého svazu žen, konaného dne  26.11.2016. 

 

Ústřední shromáždění 

 

III. Schvaluje  

 

5. Změnu Stanov Českého svazu žen z.s.: 

5.1 Změnu, která je nezbytná v důsledku schválení změny klíče pro určení delegátek sjezdu dle 

bodu III/4b) tohoto usnesení: 

 

i) z ust. 11.2 Stanov výmaz spojení „volí delegátku/ky sjezdu ČSŽ z členek své okresní 

organizace“ 

 

ii) do ust. 12.2 Stanov na jeho závěr vložení spojení „delegátku/ky sjezdu ČSŽ z členek 

okresních organizací v rámci svého kraje; nepůsobí-li v rámci kraje nad základní organizací 

okresní organizace, volí krajská konference delegátku/ky sjezdu ČSŽ také z členek dotčených 

základních organizací v rámci svého kraje a nepůsobí-li v rámci kraje žádná okresní 

organizace, volí krajská konference delegátku/ky sjezdu ČSŽ z členek všech základních 

organizací v rámci svého kraje“. 

 

iii) Do ust. 13.1 Stanov za první větu vložení spojení: „Sjezdu jsou oprávněny se účastnit 

a hlasovat na něm delegátky volené krajskou konferencí způsobem stanoveným v ust. 12.2 

stanov, předsedkyně KRŽ a členky ÚRŽ.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály a informace ke sjezdu budou zveřejněny v 2. předsjezdovém 

zpravodaji Žena třetího tisíciletí, který vyjde ve 2. polovině února 2017. 

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

 

Jak jsme informovaly v předchozím čísle ŽTT, k letošnímu Mezinárodnímu dni žen jsme tiskem vydaly 

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

násilí. 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 další kapitolu (respektive část kapitoly) věnovanou právě domácímu násilí, a to z perka 

autorky, která si sama tímto peklem prošla … 

 

Domácí násilí – ano, může se to stát i vám 

Daria Čapková 

 

Téma domácí násilí se dnes dostává do popředí veřejného zájmu. Veřejnost bere závažnost tohoto 

celospolečenského jevu vážněji až po vypracování legislativy, která se snaží oběť před násilníkem chránit 

v co největší míře. 
1
 

 

Musíme konstatovat, že domácí násilí již tady bylo od nepaměti. Ve starověku byly ženy v područí svých 

mužů, kteří je brali jako majetek. Ženy musely poslouchat a plnit manželova přání a potřeby. Nikdo se 

nepozastavoval nad modřinami, zlomeninami a špatným psychickým stavem týraných žen. Proto často 

používáme ve spojitosti s domácím násilím pojem „týrání“, kdy se společné soužití stává nesnesitelné.  

 

Specifikum domácího násilí je to, že se odehrává doma „za zavřenými dveřmi“. To je hlavní příčina, proč 

zůstává často i celou řadu let utajeno a je to nejpodstatnější důvod, proč se o něj lidé příliš nezajímají. 

Považují to za soukromou záležitost. K odbourávání mýtů o domácím násilí nám naší cestu neusnadňují 

zažité stereotypy: „Co se doma uvaří, to se doma sní.“, „Každá žena si občas zaslouží pár pohlavků, jinak 

neví, kde je její místo.“ nebo „Všude je něco.“ 

 

Změna k rovnoprávnému rodinnému soužití začala přicházet, až s příchodem nového tisíciletí a s 

příchodem emancipace. Česká republika je v rámci rovnoprávnosti až na 81. místě v celospolečenském 

žebříčku na světě. V dnešní době si ženy budují svoji pozici na trhu práce tak jako muži. Mnoho 

současných mužů není ochotno se smířit s tím, že to může být právě jejich partnerka, která dosáhne 

většího společenského nebo pracovního úspěchu. Dnešní statistiky ukazují na nový fenomén domácího 

násilí, kdy oběťmi násilí se často stávají úspěšné ženy. 

 

Základním znakem domácího násilí je, že je to opakované násilné chování nebo vyhrožování, kterým je 

ohrožena svoboda, zdraví, lidská důstojnost a v některých případech i život jedince.  

K násilí dochází mezi osobami v rodinném nebo blízkém vztahu, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. 

Jedná se vždy o situaci, kdy jedna osoba má převahu nad druhou. Tyto role jsou vždy neměnné. 

 

Domácí násilí je zejména fyzického, psychického, ekonomického, sociálního nebo sexuálního charakteru, 

ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná i v případě, že je přítomen jen jeden 

z těchto znaků. Ve většině případů se ale vzájemně prolínají. Důležitými znaky domácího násilí jsou 

opakovanost a dlouhodobost, eskalace (násilí se stupňuje), jasně rozdělené neměnné role a neveřejnost 

(nejen, že se děje za zavřenými dveřmi, ale je stranou veškeré společenské kontrole). 

                                                           
1 Zákon 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 
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Pokládáme si otázku: PROČ JE DOMÁCÍ NÁSILÍ NEBEZPEČNÉ? Především, jak už jsme zmiňovali, je 

ukryté před zraky veřejnosti i státních orgánů, a proto se mu lze poměrně těžko ubránit, jelikož osoba 

ohrožená má s násilníkem mnoho společného (obydlí, majetek, rodinu, přátele). Domácí násilí má velmi 

negativní vliv na děti, které jsou u toho často přítomné. Násilí narůstá pozvolna a ohrožená osoba obtížně 

pozná dobu, kdy je vztah nebezpečný a může dojít až k útokům ohrožujících její život. Musíme si 

uvědomit, že domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené 

osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, podporu a ochranu. 

 

Když se dlouhodobě necítíte ve vztahu bezpečně a nemáte „odvahu nebo nejste připraveni“ požádat o 

pomoc, zvažte alespoň možnost ochrany pro případ dalšího násilného útoku.  

 

Připravte si bezpečnostní plán: 

 Shromážděte důležitá telefonní čísla pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, 

azylový dům, viz kontakty uvedené). 

 Informujte rodinu, přátele či sousedy, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. 

poskytnutím krátkodobého úkrytu). 

 Zvažte možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechejte se zavřít v části obydlí 

bez oken a východu, ale vymyslete, kam se lze v násilné situaci uchýlit. 

 Smluvte si znamení pro sousedy v případě ohrožení (je důležité sousedům vysvětlit, v jaké jste 

životní situaci a obraťte se jen na ty, kteří Vám jsou schopni a ochotni pomoci). 

 Mějte bezpečnostní zavazadlo pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy 

všechny potřebné věci (doklady - průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce 

apod.; důležité dokumenty - k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.; léky; 

věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti - oblečení, hygienické potřeby, hračky; klíče od 

obydlí; peníze; kreditní kartu, jízdenky. Zavazadlo je možné nechat si i mimo obydlí na místě, kde 

se k němu můžete snadno dostat. 

 

Často si klademe otázku jakou formou změnit smýšlení o domácím násilí. Je to v osvětě široké veřejnosti, 

působením médií, kampaní, letáků, přednášek nebo konkrétním příběhem s konkrétním jménem a tváří? 

Nejvíce se asi umíme vžít do pocitů druhých, do jejich životních situací a prožívat s nimi radosti a starosti. 

Můj osobní příběh 

 

Chtěla bych na svém osobním příběhu popsat vlastní zkušenost s domácím násilím. Když jsem se před 19 

lety vdávala, tak jsme si říkala, že mně se to stát nemůže. Byla jsem přesvědčena o tom, že s naprostým 

přesvědčením VÍM, KOHO SI BERU. A čas ukázal, jak hluboce jsem se spletla. 

 

Jmenuji se Daria Čapková. Můj bývalý manžel byl odsouzen k nepodmínečnému trestu v odnětí svobody 

3 let se 4 letou podmínkou za týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Svého dnes již bývalého 

manžela (pana X) jsem si vzala z velké lásky. Chodili jsme spolu asi 8 let a měla jsme pocit, že je to ten 

pravý na celý život (zodpovědný muž a asi nejlepší táta pod sluncem pro naše děti). Žili jsme si jako 

v pohádce. Měli jsme díky pracovitosti pana X dostatečné finanční zázemí a po dvou letech manželství se 
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nám narodila dcera, po dalších čtyřech letech syn. Děti byly zdravé, dobře se učily, byly sportovně aktivní. 

Společně jsme trávili volný čas, dovolené, výlety apod. Měli jsme hodně známých a náš život byl takový 

barevný veselý kolotoč. Měla jsme pocit, že žiju s princem. Asi jsem to i sama tak chtěla vidět. 

 

Postupně, když jsme byli sami, začal být pan X doma podrážděný a začal mi vyčítat v podstatě všechno. 

Když jsem chtěla jít jednou za dva měsíce do společnosti, tak to bylo vždy s výčitkami, že on je doma sám 

a já se mu nevěnuji. Musela jsem přijít na čas (max. do 23.00 hodin), jinak jsem měla druhý den nebo 

ještě ten den proslov od pana X jaká jsem špatná manželka a takového muže si nezasloužím. A to i 

v případě, že jsem přišla o deset minut déle. Ze začátku jsem se 

bránila argumenty, ale posléze jsem rezignovala a dělala to, co 

pan X chtěl. Cítila jsem, že potřebuji, abych já i děti žily v klidu. 

O harmonickém soužití se nedalo mluvit. Byl to pocit 

relativního, umělého klidu, když nebyl pan X doma. Když přišel 

domů, nic nebylo dobře. To byla snad jediná jistota, kterou jsme 

zažívaly.  

 

Jediné, co mne drželo při životě, byly děti. V roce 2011 se nám 

narodil druhý syn a já měla pocit, že u nás zase zavládla 

spokojenost. Bylo to ale opět jen na chvilku. Rodinná atmosféra 

byla tak neúnosná, že jsem začala mít i velké zdravotní 

problémy. Přestávala jsem mluvit a začalo se mi špatně dýchat.  

 

Od podzimu roku 2012 mne začal pan X i fyzicky napadat. 

Měla jsem vytrhané vlasy, podlitiny na těle, nalomený prst, do 

teďka mám jizvu na zádech od toho, jak mi strhl řetízek z krku. 

Fyzické útoky byly stále častější a brutálnější. Pamatuji si na 

jeden silný zážitek, který zaktivoval moje obranné mechanismy. 

Stála jsem u zdi v garáži a on mlátil dřevěnou tyčí okolo mě. Já 

jsem si v tu chvíli přála, aby mě zabil a všechno by skončilo. 

Můj vnitřní pocit, že jedině smrt mě vysvobodí, mě překvapil. 

Do té doby jsem si myslela, že mám dostatek sil se mu bránit a 

ochraňovat naše děti před jeho chováním. Zbytek dne jsem 

přemýšlela o tom pocitu, že jedině smrt mi pomůže a o tom, zda 

mám právo na takové řešení. Stále jsem si opakovala, že mám 

zodpovědnost za tři děti.  

 

Druhý den jsem se pokusila začít nějak řešit situaci. Volala jsme 

na linku obětem domácího násilí a jejich profesionální přístup 

mi hodně pomohl. Uvědomila jsem si, že řešení musím najít 

sama, ale slova pracovnice linky mi dodala odvahu. V tu chvíli 

jsem potřebovala, aby mě někdo nestranný vyslechl a řekl, že to, 

co zažíváme, není normální. Začala jsem si připravovat i 

bezpečnostní plán (peníze, doklady apod.). S pracovnicí linky pro oběti domácího násilí jsem mluvila před 

koncem dubna roku 2013 a pan X byl poprvé vykázán ze společného obydlí dne 1. 5. 2013. Od května 

2013 byly děti soudem svěřeny do mé péče. Na doporučení odborníků jsme se v červnu 2013 pokusili 

situaci řešit za pomoci psychologa. Vypadalo to, že si pan X svoje chování uvědomil, ale čas ukázal, na 

jak krátkou dobu to bylo. Dne 8. 11. 2013 proběhlo další napadení a byla zavolána Policie ČR. Od jara 

2014 stále nadávky, ale fyzické útoky byly v menší míře. Život byl opravdu nesnesitelný pro mě i děti. 

Dne 1. 12. 2014 jsem podala žádost o rozvod a dne 9. 12. 2014 byl pan X vykázán. Vykázání bylo 

postupně prodlužováno, ale v lednu 2015 mě fyzicky napadl. Na rozhodnutí státní zástupkyně byl vzat do 

vazby. Ve vazbě byl až do soudu, který ho dne 5. 5. 2015 odsoudil za týrání osoby ve společné 

 

I VY OTEVŘETE OČI A SVÁ 

SRDCE, PROTOŽE TO, CO 

SE DĚJE ZA ZAVŘENÝMI 

DVEŘMI U SOUSEDŮ, 

KAMARÁDŮ, PŘÍBUZNÝCH 

JE I VAŠÍ VĚCÍ.  

MŮŽETE SE I VY STÁT 

OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ. 

 

 
D. Čapková a A. Machátová 
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domácnosti. Dne 25. 6. 2015 nás Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozvedl. Musím přiznat, že odejít od 

násilníka není cesta jednoduchá a rozvodem to nekončí, ale najít v sobě odvahu být zodpovědná za svůj 

život, najít odvahu s nespravedlností bojovat, stojí za to. 

 

Svůj příběh jsem popsala pouze v krátkosti v několika odstavcích, ale přiznávám, že bych mohla napsat i 

knihu. Když jsem se připravovala napsat tento článek, probírala jsem se množstvím papírů z výslechů, 

psychologických vyšetření, soudních zápisů a některé věty mi přišly i po delší době opravdu silné. 

 

 

Velké poděkování patří Aničce Machátové, která mi byla po celou dobu oporou a nyní se aktivně snažíme 

pomáhat obětem domácího násilí a měnit celospolečenské smýšlení o tomto problému. 

 

 

O autorce: Bc. Daria Čapková je lektorkou kurzů Etika práce s rodinou, Gender problematiky a 

Slaďování rodinného a pracovního života. Na základě své osobní zkušenosti působila v projektu ProŽeny 

jako koordinátorka Proti násilí. Projekt realizovalo za grantové podpory z Norských fondů Třebíčské 

centrum o.s. Od roku 2006 je krajskou koordinátorkou Sítě mateřských center o.s. v Kraji Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (NROS) a vyšel v nákladu 500 

výtisků. 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 také k dispozici ke stažení na webu Rovné šance: http://www.rovnesance.cz/sbornik-zaistanbul/  

Kde hledat pomoc 

 

Policie ČR   158 Univerzální tísňová linka    112 

Městská policie Praha   156 Bílý kruh bezpečí (bezplatná linka)   116 006 

Záchranná služba    155 Senior linka    800 157 157 

 

Intervenční centra: www.domaci-nasili.cz 

Azylové domy:  www.azylovedomy.cz 

Obvodní oddělení PČR: www.policie-cr.cz 

Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz 

Manželské a rodinné poradny: www.amrp.cz 

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.: www.profem.cz  
 
 

Další informace najdete i na webu www.rovnesance.cz , který provozuje Český svaz žen.  

Regionální adresáře jsou také součástí Informačních listů k Istanbulské úmluvě, které jsme vydaly loni 

tiskem. Ke stažení na webu zde: http://www.rovnesance.cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/  

mailto:reditelka@csz.cz
http://www.rovnesance.cz/sbornik-zaistanbul/
http://www.domaci-nasili.cz/
http://www.azylovedomy.cz/
http://www.policie-cr.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.amrp.cz/
http://www.profem.cz/
http://www.rovnesance.cz/
http://www.rovnesance.cz/informacni-listy-k-istanbulske-umluve/
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V kostce 
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Pokračujeme v kampani  

za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 

ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) 

 

Ano, Česká republika dne 2. května 2016 Istanbulskou úmluvu 

podepsala. Jenže to nestačí. Aby Úmluva skutečně vstoupila 

v platnost a do života, je nutný další krok -  její ratifikace. 

 

A tak 24.11.2016 se partnerské organizace kampaně za přijetí 

Istanbulské úmluvy v ČR vedené pod hlavičkou #ZaIstanbul 

dohodly, že budou v kampani pokračovat i příští rok.  

 

 

Co bude cílem? 

 

 ratifikace Úmluvy Českou republikou 

 ratifikace Úmluvy Evropskou unií (společně s Evropskou 

ženskou lobby) 

 

I Evropská ženská lobby věnuje rok 2017 boji proti násilí na ženách! 
 

 

Rok 2017 je sjezdovým rokem 

a současně rokem 50. výročí 

ČSŽ. K němu budou cíleny 

samostatné akce s finanční 

podporou svazu. I proto 

nejsou pro rok 2017 

vyhlašována žádná témata 

Nadací Žena. Dalším a 

podstatným důvodem je ale i 

připravovaná transformace 

Nadace Žena na nadační fond! 

 

 

 

U příležitosti Mezinárodního dne 

proti násilí na ženách jsme 

24.11.2016 spoluorganizovaly 

veřejnou debatu na téma "Násilí na 

ženách ve společnosti".   Jediným 

mužem – panelistou byl Radan 

Šafařík z Úřadu vlády ČR a debatu 

moderovala Lucia Zachariášová, 

vedoucí Oddělení rovnosti žen a 

mužů Úřadu vlády. 

www.rovnesance.cz 

mailto:zpravodaj@csz.cz
http://www.rovnesance.cz/

