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Úvodem
Ačkoliv jsme doufaly, že zimní zpravodaj vydáme a rozešleme ještě před Vánoci, především intenzivní
příprava sjezdu ČSŽ nám do harmonogramu poněkud zasáhla. A tak dostáváte nové číslo Ženy třetího
tisíciletí do rukou až s nástupem Nového roku. Nicméně doufám, že i tak shledáte obsah zajímavým a
ohlédnutí za loňským rokem milým – po celé republice jsme uspořádaly obrovské množství akcí, a tak na
tomto místě přinášíme alespoň malou mozaiku a zároveň velké poděkování Vám všem, které ke
společnému dílu přispíváte!
Závěrem mi dovolte popřát Vám, našim čtenářkám a členkám, i Vašim blízkým co možná nejlepší vstup
do Nového roku, pevné zdraví, energii, štěstí a mnoho radosti!
Za redakci Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ
Sjezd ČSŽ 2017: Samostatné číslo zpravodaje Žena třetího tisíciletí věnované schváleným
sjezdovým dokumentům, výkladu vybraných materiálů a souvisejícím článkům vyjde v únoru 2018.
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Zajímavosti z našich krajů
Jihočeský kraj
Balonky vzlétly například …. v ZO Dřešín
Vypouštění balonků se uskutečnilo při setkání
rodáků ve Dřešínku u bývalé školy. Akce měla
velký úspěch, byla oživením pro rodáky a radostí
pro děti. Účastníci se dozvěděli o tom, že Český
svaz žen stále existuje a jakou činností se ženy
zabývají. Zároveň byly připomenuty začátky
vzniku základní organizace u nás a celá její
proměna během uplynulého půlstoletí, což
přineslo novou vlnu již zapomenutých událostí.
Krásné dny přeje Zdeňka Šašková, ZO Dřešín

… v Českém Krumlově
ZO ČSŽ Český Krumlov, Pod Dubíkem, pořádala u příležitosti 50. výročí ČSŽ dne 21. června 2017 akci
„Žijeme v našich dětech“ spojenou s vypouštěním balónků, a to v 10 hodin na zahradě MŠ Za Soudem v
Českém Krumlově.

https://www.facebook.com/cszjihocesky/
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... v ZO Žíteč
Ve středu 21. června 2017 se ženy pod vedením předsedkyně Hany Pánové ze ZO Žíteč ČSŽ účastnily
akce Vypouštění balonků u příležitosti 50. výročí založení Českého svazu žen. Do akce byly zapojeny
hlavně děti, které cestou na kopec, kde mělo dojít k plnění a vypuštění balonků, plnily nejrůznější úkoly.
Například skládaly obrázky, poznávaly rostliny nebo řešily naučné kvízy. Když se statečně "prokousaly"
všemi úkoly, čekaly na ně balonky, které dětem a samozřejmě i dospělým účastníkům akce naplnil heliem
Aleš Bednář ze společnosti Linde Gas České Budějovice. Jemuž za zapůjčení bomby a spolupráci tímto
velmi děkujeme. Když byly všechny balonky naplněné, byla na řadě společná fotografie a samotné
vypuštění. Děti dostaly na závěr odměny. Akce k poctě 50. let výročí ČSŽ se velmi zdařila ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Za ZO Žíteč ČSŽ členka Renata Kočí

… třeba také v Radouňce
při slavnostním otevíraní školy, kde bude
prostor i pro schůzky členek ČSŽ.
zaslala předsedkyně ZO, Marie Matoušková

Svoje fotografie nám můžete i
nadále posílat ke zveřejnění na
Facebooku ČSŽ:
www.facebook.com/CeskySvazZen
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Karlovarský kraj (1)
Z Chebska
Dne 21.6.2017 se sešly ženy z chebských organizací v Libé (Plesná, Františkovy Lázně, Cheb 1, Cheb 11
a samozřejmě ZO Libá), kde se uskutečnila slavnostní ORŽ, na níž byl předán diplom za dlouholetou
aktivní činnost paní Bečkové. Ženy spolu s místními hasiči připravily občerstvení a na závěr vypustily
balonky s psaníčky, kde byly i adresy, jestli se některý vrátí. Vítr směřoval na západ k hranicím (asi 3
km).
Božena Vávrová, členka ÚRŽ

ZO ČSŽ Šabina
ZO ČSŽ děkuje všem občanům, kteří si v rámci boje proti
rakovině zakoupili kytičku a tím přispěli k celkové
darované částce ve výši 2 578,- Kč. Velké poděkování patří
paní Maněnové a paní Holečkové za pochůzku s tím
spojenou.
Dne 19. června je Mezinárodní den rovnosti žen a mužů a 5.
až 7. července 1967 byl ustanoven Československý svaz
žen, což znamená, že slavíme 50. výročí založení ČSŽ a
symbolem bylo vypuštění balonků s číslicí 50.
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Naše organizace 21. června k těmto významným dnům uspořádala
posezení s občerstvením, které připravily členky ZO ČSŽ v Šabině.
K pěkné oslavě přispěla i perfektní mužská obsluha v podání pana
Škotty, za což mu patří velký dík.
Hana Škottová, ZO ČSŽ Šabina

www.facebook.com/cszkarlovarsky
Královéhradecký kraj
Okresní konference ČSŽ okresu Trutnov
Čas rychle utíká a pět let uplynulo jako voda v našem potoce, a my jsme se sešly v sobotu 8. dubna 2017
na okresní konferenci, tentokrát ne v Trutnově, ale v Třebihošti v místním motorestu U Lípy.
Okresní rada žen se rozhodla, že vzhledem k 50. výročí založení ČSŽ uspořádá tuto akci slavnostněji.
Ženy ze ZO ČSŽ Třebihošť vyzdobily místnost jarními květinami a vzhledem k blížícím se svátkům jara
připravily i malou výstavku ručních prací s motivem velikonoc. Pro delegátky i hosty upekly řezy a
připravily na stoly ovoce. COOP Dvůr Králové n. L. věnoval malé dárky. K dobrému průběhu konference
přispěli i místní hasiči, kteří zajišťovali dopravu žen za Dvora Králové nad L. do Třebihoště. Jednání
proběhlo bez problémů, byla zvolena nová ORŽ. Pro ženy byla připravena malá tombola, a tak si každá
odnesla malý dárek. Jako čestný host byl přítomen starosta obce Třebihošť, pan Ing. Jaroslav Krkonoška,
který vystoupil v diskuzi a velice kladně ocenil práci ČSŽ. Odpoledne po skončení konference a chutném
obědě bylo pro ženy připraveno divadelní představení „Maják a neb vítejte v kvasnicových lázních“
ochotnického divadelního spolku žen z Doubravice.
Přátelské setkání ke Dni matek
Naše základní organizace ČSŽ v Třebihošti již několik let připravuje přátelské setkání žen z našich obcí
Třebihoště, Dehtova a Zvičiny u příležitosti Dne matek. Tuto naši akci finančně sponzoruje obecní úřad a
starosta obce se jí pravidelně účastní a osobně každé přítomné ženě popřeje a předá květinu. Nejinak tomu
bylo i v letošním roce, kdy se setkání zúčastnilo 60 žen. Kromě květiny od starosty ženy dostaly malé
občerstvení a byl pro ně připraven kulturní program. Vystoupil dětský folklorní soubor „Špindleráček“ ze
Špindlerova mlýna se svým pásmem lidových písniček, říkánek a tanců. 24 dětí, kdy nejmladší byly 4,5
roků, předvedlo vystoupení které zahřálo u srdce. Ve druhé části programu vystoupily místní děti pod
vedení členky výboru ZO ČSŽ paní Jitky Peterové s ukázkami ze své zájmové činnosti a nakonec zahrály
pohádku „Perníková chaloupka“. V podvečer jsme se všechny rozcházely spokojeně domů a některé ženy
přiznávaly, že byly dojaté a že i nějaká ta slzička radosti a štěstí ukápla. A tak to má být a sobota, přestože
bylo 13. 5., patřila k těm pěkně prožitým.
Eva Bláhová, předsedkyně ZO ČSŽ
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Moravskoslezský kraj
Ženy nejen ženám
Výlet k sousedům
Asi skoro všichni už od dětství milujeme výlety. Mamka napeče řízky, tentokrát jsme si je musely napéct
samy a jede se. 9. – 10. září 2017 jsme se vydali na zájezd s Českým svazem žen Petrovice u Karviné i
my. Počasí bylo více než příznivé. Pan řidič autobusu byl dobře naladěný a sdílný. Celou cestu nám jako
zkušený průvodce a turista zábavným způsobem podával informace, kudy to vlastně jedeme. Nádhernou
polskou krajinou jsme dorazili k řece Dunajec do přístavu Stromowiec Katow. Byli jsme překvapeni, že i
přes velké množství lidí se nečekalo na lodní lístky dlouho a naše pltě přijely skoro natotata. Plť je složena
z pěti malých, dlouhých „necek“. Dunajec odedávna sloužil jako dopravní tepna. Už ve 2. století p. n. l. se
po něm plavili řečtí a římští kupci. Rozkvět vorařiny začíná v osmnáctém století. Zjara se k Baltu
splavovalo dřevo, železo, léčivé
byliny, sýr medovina a další
zboží. První turisté se nalodili
v roce 1867, nu a 9. 9. 2017
v 11 hodin my. Po dvanácti
členných skupinkách jsme pluli
úžasnou krajinou. Bílé skály
Pienin se leskly ve slunci a
jejich
lemování
zelení
připadalo neskutečně čisté a
zářivé. Pltě provázely u vody
kačeny a racci a na modré
obloze si klouzali dravci. Řeka
Dunajec velkou částí tvoří
polsko-slovenskou hranici. Na
slovenské straně je vybudována
cyklostezka. Unavení cyklisté
mají možnost odpočívat na
břehu Dunajce na malých
rozkošných plážičkách. Pltníci nejen zručně ovládají dvoumetrová bidla, ale i plní roli průvodce. Přiznám
se, že moc názvů skal jsem si nezapamatovala. V paměti mi uvízlo povídání o Jánošíkovi a jeho zkoušce
adeptů na zbojníky, kteří museli přeskočit tz. „Zbojnický skok“, to je nejhlubší úsek Dunajce (12 metrů
hluboký a 8 metrů široký).
Nu, a pak názvy skal: Babka, Dziadek, Wysoka Kaska, Gruba Baska, Sokolica, vrcholy zkamenělých
mnichů, kteří zhřešili a za trest zkameněli, skalní otvor Tchýní huba. Povídání o prameni čisté vody, která
přináší dlouhý život. I když rčení „kdo ji sto let pije, tak sto let žije“ nezní příliš jako záruka
dlouhověkosti. Naše plavba byla dlouhá 16 km, trvala nezapomenutelné dvě hodiny a končila v horském
městečku Szczawnica. Tam se pltě nakládají jeřábem na nákladní auta a převážejí zpět. Vyučit se plťařem
trvá prý šest let. Tři roky zácviku a tři roky přípravy na zkoušky. My jsme to našim plťařům nevěřili a
z jiných zdrojů jsme zjistili, že pltnické řemeslo se dá naučit za půl roku a je k tomu potřeba nejméně
šedesát jízd a samozřejmě zkoušky.
Rozloučili jsme se s Dunajcem a pokračovali na hrad Niedzica. V obci Krempachy jsme se přesvědčili, že
funkce obecního pastýře je stále aktuální. Z boční cesty se vracely do svých stájí krávy. Pastýř je naháněl
na kole, nemohu říct popoháněl, protože měly své vlastní pomalé tempo a provoz na silnici je vůbec
~6~

nezajímal. U domků s upravenými zahradami, posezeními a bazény čekali majitelé. Kravky si způsobně
našly svoje „doma“ a nejspíš nastalo dojení.
Po prohlídce okolí hradu Niedzica jsme pokračovali na ubytování v Bialym Dunajcu. Pan řidič nám
v úzkých uličkách předvedl své umění. Tleskáme mu.
Večer pak posezení u domácích koláčků paní Blatoňové, slaných závinů paní Černé a páru štamprliček.
Účastnicemi zájezdů byly i členky tanečního souboru „Zoufalé manželky“, které překvapily a vystoupily i
v kostýmech.
A je tu další slunečný den a další známé turistické místo: Zakopané. Horské městečko s neuvěřitelným
počtem turistů, neuvěřitelným počtem prodejních stánků, s neuvěřitelným sortimentem. V roce 1938 byla
zprovozněna 1300 metrů dlouhá pozemní lanovka do osady Gubalówka. Převýšení 300 m překoná kabina
s padesáti pasažéry za 3,5 minuty. Nahoře se pak rozprostře fantastický výhled na hřebeny Tater. Nejblíž
jsou hřebeny, které připomínají ležícího rytíře. Na svahu u lanovky je nápaditě vybudovaná písčitá pláž.
Pohled na moře je nahrazen pohledem na vrcholky hor. V Gubalówce panuje čilý turistický ruch. Na
rovném hřebenu asi 1,5 km dlouhém jsou po obou stranách široké asfaltové cesty restaurace a opět stánky
a stánky. Kožichy, hračky, pochutiny … Zájemci se můžou i projet kočárem nebo na poníkovi.
Nádherný víkend končí a jedeme domů.
Příště: Neseďte doma a pojeďte s námi.
Anna Kubačková, účastnice zájezdu

Projekt Okresní rady ČSŽ v Karviné k 50. výročí založení ČSŽ
Okresní rada ČSŽ Karviná rozhodla k 50. výročí založení ČSŽ realizovat projekt „Poznejme se
navzájem“. V projektu šlo o to, abychom poznaly navzájem obce a města z našeho okresu, ve kterých
pracují naše základní organizace. Do projektu se nakonec zapojily tři organizace okresu Karviná: ZO ČSŽ
Petrovice, ZO ČSŽ Karviná - Mizerov a ZO ČSŽ Petřvald. První projektový den se uskutečnil
v Petrovicích, a to 23. 8. 2017, druhý pak v Petřvaldě 29. 8. 2017.
A jak vzájemné návštěvy dopadly?
Oba návštěvní dny nám počasí přálo a lákalo na výlet. Ve středu 23. 8. 2017 jsme již od osmi hodin
připravovaly sál u hasičů v Marklovicích, abychom přivítaly ženy z Karviné a Petřvaldu. Všechny jsme
měly tak trochu trému, i když jsme již předem naplánovaly, co ženám v Petrovicích ukážeme a čím se
pochlubíme.
Setkání zahájily ženy z tanečního kroužku “Zoufalé manželky“, které zatančily dva tance. Po ochutnání
dobrých koláčků paní Marušky Blatoňové a Aničky Novákové, jsme se vypravily na návštěvu dřevěného
roubeného kostelíku Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích. Interiér renesančního kostela z roku
1739 je vyzdoben jedinečnými původními malbami s rostlinnými motivy (květinový dekor) z doby stavby
kostela. Kostelem nás provedla členka Rady Obecního úřadu v Petrovicích paní Ing. Helena Jastrzembská,
které tímto děkujeme za průvodcovství. Děkujeme rovněž panu Antonínu Michníkovi, který nám umožnil
si kostel prohlédnout.
Rovněž jsme také navštívily hotel Dakol, který vznikl na místě bývalé školy. Nachází se v krásném
prostředí Petrovic asi 100 metrů od hranic s Polskem. Z hotelu je pěkný výhled na kostel sv. Martina.
Po dobrém obědě jsme se přesunuly na návštěvu zámečku v Prstné. Prstná je jedna ze čtyř částí obce
~7~

Petrovic. V roce 1796 koupil Prstnou od hraběte Jana Larische rytíř Vojtěch Gussnar, který dal postavit
uprostřed anglického přírodního parku dvoukřídlý zámeček v empírovém stylu. V roce 2012 koupila
zámeček společnost Trestles, a.s., která zámek i park zrekonstruovala. Zaměstnankyně zámečku nás
provedla nejen wellnessem, ale i celým zámečkem, který dnes slouží jako hotel. Tam jsme také naši
krátkou prohlídku zakončily. Myslíme si, že máme ještě spoustu zajímavostí, které můžeme v Petrovicích
ukázat.
V úterý 29. 8. 2017 za krásného slunného dne vyjely ženy ZO ČSŽ Petrovice u Karviné za ženami do ZO
ČSŽ Petřvald. Po uvítání předsedkyní paní Mgr. Jarmilou Skálovou jsme zamířily na návštěvu
„Technického muzea“. Od muzea ke kostelu sv. Jindřicha cestu lemuje čtrnáct kapliček křížové cesty,
která je chloubou Petřvaldu. Petřvaldský kostel je postaven podle vzoru kostela sv. Sebastiána v Miláně
(Itálie), v empírovém slohu, ve tvaru římské rotundy. Začal ho stavět v roce 1835 majitel petřvaldského
panství hrabě Jindřich Larisch – Monnich a na jeho přání byl kostel zasvěcen sv. Jindřichovi, králi
německému a císaři Svaté říše římské, který žil na přelomu 10. a 11. století. Technické muzeum je malý
domeček, který vznikl z bývalé fary, byl rekonstruován a slavnostně otevřen v roce 1997. Nabízí
prostřednictvím svých expozic výlet do historie tramvají a přibližuje tradice hornictví. Hornictví je
součástí života obyvatel Těšínského Slezska už déle než dvě staletí. Expozice Tradice hornictví seznamuje
návštěvníky s dolováním uhlí, technickým pokrokem, udržováním tradic i slavností. K vidění jsou
v muzeu kroje i různé nástroje. S rozmachem hornictví souvisela i nutnost dopravovat mnoho osob na
větší vzdálenost do dolů. Na Ostravsku a Karvinsku nastal proto rozmach tramvajové dopravy. Vývoj a
osudy zdejších drah přibližuje množství exponátů. Velké tramvajové vozy byste však v malém domečku
Technického muzea Petřvald hledali marně. Kouzelný svět tramvají zastupuje funkční model
tramvajového vozu s evidenčním číslem 7 M. D. O. K. Po zhlédnutí filmu o významu včel v přírodě, nás
ženy z Petřvaldu pozvaly do městské knihovny.
Proč právě tam?
S knihovnou ženy z Petřvaldu velmi úzce spolupracují a připravují různé akce. Milá paní knihovnice
Monika Molinková nám představila útulnou knihovnu, která vznikla z bývalé školy, informovala nás o
jejich službách a o aktuálním dění v knihovně.
Zhlédly jsme snímek místního rodáka a historika
pana Otakara Kochana o historii Petřvaldu.
Nechybělo ani malé občerstvení v podobě dobrého
zákusku, který upekla paní předsedkyně a kávičky,
kterou nám uvařily paní knihovnice. Od města
Petřvald jsme také obdržely malé dárečky. Po
chutném obědě jsme ještě navštívily místní firmu –
společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.
Tato firma je jedním z největších producentů
cukrovinek v České republice. Výrobní závody
v Rohatci a v Petřvaldě u Karviné vyrábí oblíbené
želé bonbony a sladkosti, které vyvážejí do celého
světa pod značkou Juicee Gummee.
Příjemný výlet do sousedního města se všem ženám velmi líbil, měl svůj smysl a význam. Často totiž
jezdíme za památkami do zahraničí a mnozí neznáme ani své sousední město, kolik má pěkných
zajímavostí a památek. Těšíme se zase příští rok, která z organizací ČSŽ okresu Karviná nás pozve k sobě
na návštěvu.
Jarmila Tyrlíková, předsedkyně ZO ČSŽ Petrovice
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Kdo si hraje, nezlobí
Spolek žen Rouské ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou,,Dukelskou“ uspořádal dne 16. září
2017 jubilejní desátý ročník oblíbené akce:,,Kdo si hraje, nezlobí, aneb hranice na divokém západě“.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava Oklešťka a za finanční podpory
Olomouckého kraje i města Hranic. Desátý ročník s výjimečným posláním se nesl tentokrát v duchu
Divokého západu, celá akce se konala na hřišti Dukla v Hranicích. V letošním roce byl přihlášen rekordní
počet dětských domovů s velkým počtem dětí z Olomouckého, Severomoravského i Zlínského kraje.
Celá příprava trvala několik měsíců, realizace akce
samotné pro nás začínala ve středu. Ve čtvrtek se
naváželo zboží a ceny pro děti. Spolu s Leničkou
Golovou jsme navštívily půjčovnu kostýmů
v Kopřivnici, kde jsme vybraly pro členky krásné
kostýmy z dob westernových salónů. V pátek jsme
začaly se stavbou stanů a se zázemím pro děti.
Velkou pomocí byli vojáci z Hranic, kteří nám velmi
pomáhali, byli to právě oni, kdo stany stavěli. Ilonka
Dopitová malovala a chystala totem, který
neodmyslitelně patří k divokému západu. Za to ji
patří velké poděkování.
Další členky se podílely na doprovodném programu a
jeho realizaci. V sobotu dopoledne nám počasí
nepřálo. Vše se chystalo, i když dešťové přeháňky
byly pro nás pořadatele nepříjemné. Na pomoc za
námi přijeli kamarádi ze Šternberka, kteří dovezli
nejen dětem hračky, oblečení, ale hlavně dobrou
náladu. Chystali dětem na stoly ovoce a pitný režim.
Ve třináct hodin se na nás usmálo sluníčko a to
pomohlo našemu spolku v návštěvnosti široké
veřejnosti… Všechny členky se převlékly do
kostýmů tanečnic. Nejkrásnější masky měli manželé
Kateřina a Milan Smitkovi, kteří představovali
náčelníka apačů a Apanači. Sám náčelník prohlásil,
že v životě neudělal tolik fotek jako právě v tento den. Celkem se na naší akci sešlo 262 dětí, které
obdržely u vchodu kupón na svačinu a večeři. Členka spolku Liduška Vašíčková s pomocnicí Liduškou z
Českých Budějovic a Markem Hořelkou, všem ochotně podávali u vchodu informace o programu a
odměňovali děti upomínkovými předměty za vyluštěnou tajenku.
Samotný program se nesl v duchu divokého západu, kde si děti mohly vyrýžovat zlato, navléct si korálky,
vyrobit si indiánskou čelenku, zaházet si šiškami nebo plyšáky. Na indiánské stezce měli děti najít indicie
a splnit daný úkol. Odměnou pro všechny byl poklad plný čokoládových mincí. V kulturním programu
vystoupil country kroužek Ruty Šuty z Kelče, k tanci a poslechu nám hrála skupina ExStres Olomouc a DJ
Dalibor Pištěk. Nádherné vystoupení s bičem i noži si pro nás připravila Valašská westernová kavalerie,
která sklidila velký potlesk. Během odpoledne nás navštívil malíř a cestovatel Libor Vojkůvka, který
dětem přivezl úžasné obrázky. Po krátkém proslovu všechny obrázky dětem podepsal. Právě tento
človíček dodal našemu programu tu správnou šťávu, vyprávěl nám zážitky z jeho cest, kde procestoval
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167 zemí světa. Nechyběla ani soutěž pro dospělé, na které čekal slalom na retro koloběžce na čas.
Nejlepší soutěžící byli odměněni věcnými cenami.
Po sedmnácté hodině jsme začali s vyhodnocením masek a dětských domovů, které měly za úkol donést
ručně vyrobený totem a děti měly na místě vyplnit test o stopách zvířat. Odborná komise poté rozhodla o
vítězi.
První místo – dětský domov Budišov nad
Budišovkou, 2. místo – Hranice, 3. místo – Bystřice
pod Hostýnem, poté zbylé dětské domovy obsadily 4.
místo. Každý dětský domov obdržel vítězný pohár
z rukou hejtmana Olomouckého kraje. Dále náměstek
hejtmana Olomouckého kraje, pan Pavel Šoltys,
rozdal všem dětem účastnický list.
Velkým překvapením byl pro všechny členky spolku
dárek a květina jako poděkování za deset let činnosti
spolku, kterou nám předal osobně pan hejtman
Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk, a
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Pavel
Šoltys.
Po vyhodnocení se dětem rozdaly plyšové hračky a upomínkové předměty. Závěrem byla skvělá večeře,
guláš, který nám uvařili vojáci.
Tento e-mail mi přišel od strejdy z dětského domova v Havířově:
Tato reakce mluví
za vše, děláme to
Dobrý večer paní Hrešková,
pro radost a
nadšení právě
tak mi to nedá a ještě teď Vám musím napsat. Vlastně ani ne tak napsat, jako
těchto dětí.
poslat jedno VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!! Moc pěkná akce a to, co jste všechno
Pozitivní reakce
pro nás se svým týmem zajistila. Docela mě mrzí, že jsme tam nemohli být déle.
jsme zaznamenali i
Cítil jsem se tam moc fajn a myslím, že v tomhle ohledu na tom naše děti byly
z řad veřejnosti.
podobně. Aspoň z jejich nadšených reakcí.
Poděkování patří
všem členkám
Tak snad zase příští rok. Už teď se těšíme.
spolku žen Rouské,
za DD Havířov strejda David
pořadatelům, kteří
nám pomáhají při
celkové realizaci akci samotné. Děkujeme také Zdeničce Táborské za vynikající občerstvení. Děkujeme
všem partnerům a sponzorům, bez Vás by nešly tyto akce vůbec dělat ...
Za Spolek žen Rouské, předsedkyně spolku Liběna Hrešková

www.facebook.com/cszmoravskoslezsky
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Středočeský kraj
www.facebook.com/cszstredocesky
Oslava 50. výročí ve Vrchotových Janovicích
Oslavu padesátého výročí ČSŽ jsme pojaly poněkud velkolepě. Sešlo se nás 40, což byl na všední den
opravdu krásný počet. Součástí našeho setkání, které nám zpříjemnily krásné balónky, bylo i rozdání
pamětních listů dlouholetým a zakládajícím členkám. Večer jsme si užily a krásně se pobavily. Třešničkou
na dortu pro nás byla odměna v podobě večeře z místní restaurace. Členky byly spokojené a nadšené.
Doufáme, že i nadále budeme v podobném duchu pokračovat.
Za ČSŽ Vrchotovy Janovice, předsedkyně Jana Suchanová
Oslava 50. výročí Českého svazu žen v Mladé Boleslavi, 21. června 2017
Ve středu 21. června 2017 odpoledne se sešly členky ze základních organizací Českého svazu žen okresu
Mladá Boleslav, aby si připomenuly uplynulých 50 let existence Českého svazu žen. Sešla se stovka žen
ve školní jídelně 3. ZŠ v Mladé Boleslavi. Pro členky byl připraven kulturní program v podání ženského
tria pěveckého sboru Boleslav s písněmi z uplynulých padesáti let. S ohlédnutím na padesátiletou historii
Českého svazu žen seznámila přítomné ženy předsedkyně
Milada Remešová. Dlouholeté obětavé členky ze základních
organizací byly oceněny pamětním listem. Při setkání
nechybělo malé občerstvení, které si ženy připravily.
Oslava 50. výročí se pořádala v rámci celé České republiky v
okresech tak, aby ženy společně na závěr vypustily balonky s
logem organizace po celé ČR. Byl to hezký a dojímavý pohled
na stovku vznášejících se balonků a usmívající se ženy.
Členky v každé základní organizaci zaměřují svou činnost
podle svých zájmů, setkávají se, jezdí na výlety, do divadel, pořádají besedy a semináře tematicky
zaměřené na zdraví a zdravý životní styl, věnují se
osvětě šířené mezi ženami formou kursů,
seminářů a besed v místech. Připravují akce pro
děti - dětské dny, karnevaly, pochody, různé
soutěže, Mikulášské besídky. Přispívají svou
činností ke zlepšení životního prostředí v místech,
připravují akce pro starší spoluobčany. Zapojují se
do humanitárních aktivit, dále již přes dvacet let
se připojují k Českému dni proti rakovině Květinovému dnu. Věnují se různým výtvarným
technikám, kreativnímu tvoření, vyměňují si
recepty na různé dobroty. Rády si při setkáních
popovídají, podělí se o své starosti i radosti,
prožívají společné chvíle a vytvářejí si pocit sounáležitosti ke své organizaci. ČSŽ i nadále představuje
velmi početnou a nepřehlédnutelnou organizaci, pro jejíž členky je stále příznačná obětavá a dobrovolná
práce, která přináší obrovskou a různorodou škálu akcí a aktivit.
Milada Remešová, předsedkyně ČSŽ ORŽ Mladá Boleslav
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Vysočina
Z Informačního zpravodaje Krajské organizace ČSŽ Vysočina
Z naší organizace se v těchto dnech stala dáma v nejlepších letech – a to chce pořádnou oslavu. Vždyť 50
let je již úctyhodná doba. Doba, kterou prošla řada našich členek, doba radostí ze všeho co se povedlo, ale
i doba, kdy nám moc do zpěvu nebylo, protože naše členky byly osočovány z něčeho, co nemohly ovlivnit
ani změnit. A je dobře, že jsme si naši organizaci uchránily a že do ní patříme. Vždyť činnost našich
organizací v obcích je stále stejná – po celé půlstoletí - je to činnost naprosto dobrovolnická, v menších
obcích a městech a je zaměřena především na pořádání akcí pro děti, seniory a celé rodiny i na činnost
napříč generacemi. Ženy pomáhají také při vítání nových občánků, setkáváních, návštěvách seniorů při
životních jubileích, dlouholetá je sousedská výpomoc, stovky hodin při úklidu i úpravě obce. Svědčí o tom
kroniky, spousta fotografií, novinových výstřižků, vzpomínek pamětníků, které si mnohé základní
organizace uchovávají jako vzácnou památku.
Úžasnou výstavu uspořádaly obě ZO ČSŽ v Náměšti nad Oslavou.
Vernisáž ženy zahájily zpěvem písničky „Mikulecké pole“, která kdysi
založení organizace - jak píší kroniky - doprovázela. Hrálo se na
harmoniku a vypouštěly se balónky s 50. Zkrátka zasloužená oslava jak má
být. S kyticí a velkým poděkováním přišel „svým“ ženám blahopřát pan
starosta Ing. Vladimír Měrka společně se všemi radními. Vzácné
odpoledne, nádherná výstava, do které ženy při přípravě a po celou dobu
trvání dávaly svá srdce.
A ženy při oslavě 50. výročí založení organizace obdržely milý dárek. O to
cennější, že jim ho vyrobila předsedkyně ZO ČSŽ III v Náměšti n/Osl.
paní Jana Dufková. A nejen jim. Takto krásně byly odměněny i členky
Krajské rady žen při konání krajské konference. Děkujeme.
Čas pro poděkování za dlouholetou dobrovolnickou práci v ČSŽ využily i
mnohé základní organizace při konání letošních výročních schůzí v řadě obcí, např. ve Věcově na
Žďársku. A věřte, že se to neobešlo bez slziček.
Informační zpravodaj připravila: Marie Bohuslavová, PhDr. Ivana Štrossová, Jana Záběhlíková
Červen / 2017
S ČSŽ na Vysočině se psala historie …
Tisková zpráva Kraje Vysočina ze dne 23. 5. 2017
Čínské ženy se zajímaly o rodinnou a seniorskou politiku Kraje Vysočina
V tomto týdnu navštívila Českou republiku delegace čínských žen. Návštěva Všečínské federace žen v
čele s její místopředsedkyní Tan Lin odstartovala včera na Vysočině. Stalo se tak ve spolupráci s Českým
svazem žen. Delegaci doprovázely členky ženské organizace, zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina a
také náměstek ministra pro lidská práva a legislativu a bývalý krajský radní Petr Krčál. „Řešili jsme
rodinnou politiku, otázku rovných příležitostí, péči o staré a nemocné lidi. Populace stárne nejen u nás, ale
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také v Číně. Stejně tak se obě země potýkají s nízkou porodností,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí
krajského úřadu Věra Švarcová.
Program včerejšího dne zahrnoval zastávku v Havlíčkově Brodě. Zde delegace navštívila krajské středisko
Českého svazu žen, poté byla na havlíčkobrodské radnici. Došlo také na prohlídku Family Pointu, který v
Havlíčkově Brodě úspěšně funguje od roku 2013. Na provoz místa přátelskému rodině přispívá jak město,
tak Kraj Vysočina. Odpoledne pak delegace zavítala do Domova Ždírec, kde se seznámila s péčí o staré a
nemocné lidi. „Evropský sociální systém a jeho pojetí je pro nás inspirací. Na druhou stranu příliš rozdílů
mezi naším a vaším přístupem nenajdeme. Čínský sociální systém rovněž zohledňuje péči o rodinu a starší
generaci,“ poznamenala místopředsedkyně Všečínské federace žen Tan Lin.
Všečínská federace žen sdružuje více jak 6,7 milionu členek. Reprezentuje a chrání zájmy žen a podporuje
rovnost mezi muži a ženami.
Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina
tisk@kr-vysocina.cz

Delegace Všečínské federace žen (ACWF) ve složení:
Tan Lin – místopředsedkyně Všečínské federace žen
Mu Hong – generální ředitelka odboru pro styk s veřejností
Li Xiaoxing – ředitelka Evropské divize
Cai Lin – konzultantka Evropské divize
He Rong - zaměstnankyně právního odboru

www.facebook.com/cszvysocina

Návštěva v Domově důchodců a Domově se
zvláštním režimem Ždírec u Polné.
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Zlínský kraj
Slavily jsme Padesátku ČSŽ
Již v roce 2016 jsme diskutovaly nejen v Krajské radě žen a okresních radách, ale i základních
organizacích o tom, jak zajímavě oslavit 50. let založení Českého svazu žen. Přišel nám zajímavý návrh na
zájezd do Vídně, která je jedním z nejkrásnějších měst Evropy a není tak daleko a mohly by se účastnit
členky ČSŽ z celého zlínského kraje. Tuto myšlenku posvětily i na konferencích nově zvolené ORŽ v
Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně i Zlíně a KRŽ Zlínského kraje. Tak mimo důstojné celostátní
oslavy 50. výročí ČSZ 21.6.2017 v
Uherském Hradišti, v Kroměříži, Rožnově
pod Radhoštěm, v Poteči a Hulíně bylo
uskutečněno další ocenění práce našich žen a
dlouholeté, někdy nelehké trvání naší
organizace. Byly vypraveny dva autobusy
první 13. září, kde jely členky okresů Zlína,
Uherského Hradiště a Kroměříže a druhý 28.
září, kde jely členky okresu Vsetín, který je
početně největší. Hezké počasí obou zájezdů
umocnilo krásy Vídně a kvalitní průvodkyně
svými vědomostmi o městě i historii přispěly
ke spokojenosti všech 98 účastnic. Velmi nás
potěšilo nadšení členek z této akce a
doufáme, že tom přineslo i elán do další
svazové práce.
Hana Königová – VKS Zlín

21.6.2017 .... oslavy v Uherském Hradišti
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Spolek rožnovských žen
Pátek 3. 11. 2017 byl pro ženy ČSŽ - Spolku rožnovských žen - velmi potěšující. Konalo se slavnostní
zasedání zastupitelstva města s mnoha vzácnými hosty. Na tomto zasedání byly předány 3 ceny - jednomu
spisovateli, jednomu akademickému malíři a ČSŽ - Spolku rožnovských žen. Obdržely jsme CENU
STAROSTY ZA ROK 2017. Tato cena byla udělována poprvé v našem městě. Velmi nás to potěšilo, a tak
se musíme s Vámi o tu radost podělit.
Marie Rethyová, předsedkyně

www.facebook.com/cszZlinskyKraj
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21. 6. 2017 – Slavnostní odpoledne k 50. výročí založení Českého svazu žen
Krásný, teplý a slunečný den byl jako stvořený k tomu, aby v krásné zahradě Domova pro seniory v
Rožnově pod Radhoštěm proběhlo slavnostní sportovní odpoledne. Toto výročí není možno jen tak přejít
už proto, že ČSŽ – Spolek rožnovských žen pracuje v Rožnově pod Radhoštěm od roku 1976. Je největší
základní organizací ČSŽ nejen ve Zlínském kraji, ale taky v celé České republice. Ve spolupráci s
ostatními organizacemi ČSŽ okresu Vsetín a Domovem pro seniory šlo vše jako na drátku. Přijely ženy ze
sousedních organizací, účastnil se místostarosta MěÚ Rožnova p. R. Jan Kučera, přišla mezi nás i vedoucí
Domova pro seniory Magdalena Stejskalová. Úvodní slovo měla předsedkyně okresní rady Zdeňka
Šlachtová. Dále vystoupila předsedkyně Spolku rožnovských žen Marie Rethyová, která po krátkém
připomenutí historie ČSŽ poděkovala dlouholetým členkám za jejich práci a byla jim předána kytička.
Magdalena Stejskalová vyslovila pochvalu za spolupráci Spolku rožnovských žen, které již dlouhodobě
pomáhají v Domově pro seniory.
Všem
přítomným
se
líbilo
vystoupení dětí z mateřské školy 1.
máje – bylo to takové pohlazení po
duši. Děti přinesly z chodby
nafouknuté balónky s nápisem ČSŽ a
číslem 50, rozdaly je přítomným
ženám a ty byly najednou vypuštěny
do vzduchu.
Potom už následovalo sportovní
klání v pétanque a kuželkách mezi
organizacemi okresu, ke kterým se
přidalo i družstvo z Domova pro
seniory. Pro vítěze i všechny hráče
byly připraveny ceny. Po celé
odpoledne hrála na harmoniku Jana
Vařejčková, na občerstvení se
podílely všechny organizace okresu,
nápoje připravil Domov pro seniory.
Za dárečky, ceny a další pozornosti
děkujeme našim členkám, kolektivu
mateřské školy 1. máje i MěÚ. Za
velikou pomoc děkujeme i vedení
Domova pro seniory. Závěr odpoledne byl ukončen prohlídkou zahrady a výkladem týkajícím se péče v
Domově pro seniory. Bylo to krásné odpoledne. Už proto, že se setkaly všechny věkové kategorie – od
dětí přes střední a seniorský věk. Co nás moc potěšilo, že přišli mezi nás i ti nejstarší, kteří zde nalezli svůj
domov a žijí zde spokojeně.
Zdeňka Šlachtová, předsedkyně okresní rady ČSŽ
Marie Rethyová, předsedkyně Spolku rožnovských žen

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
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Historie a současnost Klubu žen v Zubří
V letošním roce slaví Český svaz žen 50. výročí svého založení. V Zubří se však ženy schází již 68 let. V
roce 1949 byla při MNV Zubří založena Rada žen, později přejmenovaná na Československý svaz žen a
po rozdělení Československa na Český svaz žen s místní organizací Klub žen. Zakládající členkou a první
předsedkyní byla Anežka Juřičková a ve funkci se pak vystřídalo několik žen. Nejdéle ve funkci
předsedkyně pracovaly Leonida Dobešová (25 let) a Jarmila Svaková (21 let). Současná předsedkyně
Marie Mizerová je ve své funkci od konce roku 2010. Dvě členky zastupují Klub žen v okresní radě žen.
V současné době má Klub žen 130 členek.
O bohaté činnosti organizace vypovídají tři kroniky, do kterých jsou zapisovány jednotlivé události. Klub
žen pořádá řadu akcí týkajících se kultury, sportu i vzdělávání. Je možno jmenovat poznávací zájezdy,
účast na divadelních představeních, účast na přednáškách v rámci Akademie, odborné přednášky o zdravé
výživě, ochraně spotřebitele, bezpečnosti seniorů apod. Pravidelně se členky zúčastňují akcí pořádaných
ostatními organizacemi v rámci okresu, případně kraje. Například Poznej svou obec, Ženy se baví,
zájezdy. Každoročně se členky scházejí u příležitosti Dne matek a Mikuláše ke společnému posezení s
kulturním programem, na jehož realizaci se podílejí samotné členky. Velmi oblíbenou akcí je také
smažení vajec, v letošním roce měly zájemkyně možnost se zapojit do sportovní soutěže ve hře mölkky.
Organizace je zapojena do celostátní květinové sbírky, zakoupením měsíčku lékařského je přispíváno
nadaci Liga proti rakovině. Byla navázána spolupráce s Jednotou důchodců v družební obci Palárikovo na
Slovensku. Členky Klubu žen se podílejí aktivně i na akcích města. Pravidelně pomáhají při organizaci
Dne města a dalších činnostech, spolupracují i s ostatními spolky a organizacemi ve městě.
Svým aktivním přístupem tak ženy dokazují, že mají zájem o svůj rozvoj, ale i o rozvoj své obce.
Anna Oplatková, Klub žen Zubří

Karlovarský kraj (2)
… a ZO ČSŽ
v Otročíně oslavila
60 let!
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Z našich projektů
Zapojte se! (2017 – 2018)

Zapojte se, vzkazují aktivní členky ČSŽ ženám
Měly by se ženy více zapojovat do politiky a veřejného dění? A pokud ano, jak začít? O své názory se s
námi podělily členky Českého svazu žen, které samy nesedí s rukama v klíně, ale snaží se ovlivňovat
prostředí, ve kterém žijí. Pro sebe, pro své děti a vnuky i pro ostatní.
„Společnost tvoří ženy i muži, je tedy pochopitelná nutnost účasti na věcech veřejných oběma pohlavími.
Navíc, domnívám se, že toho testosteronu hlavně v politice, je dnes už víc než dost. Nevyvážené
společenství (ať v občanském sektoru či v politice) zároveň odrazuje další ženy k případnému zapojení se
do řešení problémů společnosti,“ říká Jarmila Netopilová, dlouholetá členka Českého svazu žen. Také
další členka ČSŽ a zároveň zastupitelka a radní Jana Bazelová považuje účast žen na veřejném dění za
důležitou. „Ženy by měly být všude, kde se řeší i rozhoduje. To znamená i v politice a jiných orgánech.
Jejich pohled je jiný než u mužů. Proto by se měly zajímat o věci veřejné, které se dotýkají nejen jejich
místa bydliště, ale i občanů samotných.“ Souhlasí i Hana Königová, místopředsedkyně ZO ČSŽ,
dlouholetá předsedkyně ZO a vedoucí střediska žen ČSŽ ve Zlíně. „Ženy mají jiný pohled na věc, vše se
snaží řešit s citem a prakticky, dotahujeme věci do detailu,“ říká.
Možností, jak ovlivňovat veřejné dění, je celá řada. Jarmila Netopilová radí: „Ženám bych doporučila, aby
si našly neziskovou organizaci nebo politickou stranu, s jejichž názory se mohou ztotožnit, a zapojit se do
jejich činnosti. Čas ukáže, nakolik to člověk myslí vážně.“ Konkrétní tip, kde začít, pak nabízí Dagmar
Wagnerová, manažerka ČSŽ. „Svaz se aktuálně podílí na projektu Zapojte se Fóra 50 %, který se
zaměřuje právě na podporu žen při vstupu do veřejného života. V bezplatných vzdělávacích programech
zkušené lektorky poradí zájemkyním, jak na to. Účastnice se zdokonalí v argumentaci a sebeprezentaci,
naučí se základy práce se sociálními sítěmi, zjistí, jak založit a řídit neziskovou organizaci nebo projdou
praktickým mediálním tréninkem se známou moderátorkou Štěpánkou Duchkovou,“ vyjmenovává
plánované aktivity. „Připravujeme i mentoringový program. Začínajícím političkám či těm, které se chtějí
uplatnit v neziskovkách, najdeme zkušenou mentorku, která poradí, pomůže i podpoří. Program je určen
ženám 55+ a matkám dětí do 15 let a je zcela zdarma,“ zve Dagmar Wagnerová.
Pětidenní vzdělávací programy probíhají postupně v Mníšku pod Brdy, v Karlových Varech a v Chrudimi.
Pokud tedy hledáte uplatnění, chcete se zapojit do veřejného života a máte chuť naučit se něco nového,
přihlaste se i Vy! Více na webu Fóra 50 % u projektu Zapojte se :
https://padesatprocent.cz/cz/o-nas/projekty
Články a rozhovory také naleznete na našem webu www.rovnesance.cz v samostatné
kategorii věnované projektu Zapojte se!
www.rovnesance.cz/category/zapojte-se
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Ohlasy účastnic vzdělávacího programu v Ostravě:
„Kurz předčil moje očekávání, byl mnohem zábavnější a interaktivnější než jsem čekala.“
„Skvělá atmosféra, super jednání, zajímavá témata i spolupráce.“
„Vše mne bavilo, lektorky byly výborné a účastnice otevřené. Odnáším si spoustu nových informací,
např. jak argumentovat a správně se vyjadřovat. Není nic, co bych kurzu vytkla.“
„Celý program se mi líbil, a to moc. Děkuji!“

Nedávno proběhlé a plánované aktivity a termíny:
Mníšek pod Brdy, MC Oáza, V Lipkách 610


Vzdělávací program "Sebejistě v neziskovce i v politice"
1. - 3. listopadu 2017, 23. - 24. listopadu 2017



Úvodní mentoringové setkání „Spoluprací k úspěchu“, 8. prosince
2017



Síťovací setkání, únor a listopad 2018

Ostrava, RC Chaloupka, Repinova 19


Vzdělávací program "Sebejistě v neziskovce i v politice" – II. část

18. - 20. října 2017


Síťovací setkání, leden a říjen 2018, termín bude upřesněn

Karlovy Vary, MC Karlovy Vary, Kollárova 17


Motivační setkání "Ženy a veřejné dění", 2. října 2017



Vzdělávací program "Sebejistě v neziskovce i v politice"
15. - 17. ledna 2018, 21. - 22. února 2018



Úvodní mentoringové setkání, 6. prosince 2017



Síťovací setkání, únor a listopad 2018, termín bude upřesněn

Chrudim/Pardubice, Mama klub Chrudim, Strojařů 846


Motivační setkání "Ženy a veřejné dění", 11. října 2017



Vzdělávací program "Sebejistě v neziskovce i v politice", březen a
duben 2018, termín bude upřesněn



Síťovací setkání, duben a prosinec 2018, termín bude upřesněn

Aktuální informace podá Mgr. Dagmar Wagnerová: reditelka@csz.cz
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Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům
V září 2016 jsme předložily projekt k Úřadu vlády pod názvem Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí
a stereotypům s plánovanou realizací v průběhu roku 2017. Bohužel rozhodnutí o přidělení dotace bylo
podepsáno až v srpnu 2017, takže realizace projektu probíhala v o něco úspornějším režimu.
Uskutečněné besedy:
→ 7.3. 2017 Kulatý stůl ke zprávě Social Watch ČR k chudobě žen v České republice - MDŽ
→ 20.6. 2017 Promítání filmu spojené s besedou ke dni rovnosti žen a mužů (19.6.) a Světovému dni
uprchlíků
→ 4.11. 2017 Přednáška na semináři Krajské organizace ČSŽ Středočeského kraje s tématem
migrace
→ 25.11. 2017 Křest druhého dílu sborníku #ZaIstanbul2 na sjezdu ČSŽ; hostem byla jedna z
autorek, Dr. Hana Stelzerová (ředitelka České ženská lobby)
→ 30.11. 2017 Veřejný křest druhého dílu sborníku #ZaIstanbul2 závěrem besedy České ženské
lobby Ženy tváří tvář násilí
Sborník #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí
Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující
partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího
násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku
#ZaIstanbul a patrně tím započaly menší tématickou sérii věnovanou všem formám násilí páchaného
(nejen) na ženách.
Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat (i spolu s
informačními listy k Istanbulské úmluvě či prvním dílem sborníku!) e-mailem na reditelka@csz.cz ,
případně poštou na adrese: Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
V elektronické podobě si sborník můžete stáhnout na webu www.rovnesance.cz
Obsah:
→ Istanbulská úmluva a ženy migrantky, uprchlice a
žadatelky o azyl
→ Migrantky a vícenásobná diskriminace
→ Genderově senzitivní přístup a prevence genderově
podmíněného násilí v procesu nucené migrace
→ Ženy v migraci
→ Genderové aspekty násilí z nenávisti
→ Migrantky jako oběti domácího násilí
→ Změna perspektivy je možná. Životní příběhy
muslimských žen
→ Ne znamená ne: příběh (o) Konsentu
→ Domovské organizace kolektivu autorek
→ Stručný slovníček pojmů z oblasti migrace
ISBN: 978 – 80 – 87227 – 05 – 3
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CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině
OPZ: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413
Předkladatel: Český svaz žen z.s.
Partneři:
Třebíčské centrum z. s. (www.trebicskecentrum.cz)
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (web v přípravě)

Projekt
CÍL pro Vysočinu
září 2017 – srpen 2020

Co pro Vás můžeme udělat?
 Sociálně právní pomoc
Jste ohroženi sociálním vyloučením,
protože:

 Psychologická pomoc

 Pečujete o osobu blízkou.

 Motivačně—orientační podpora

 Pečujete o malé dítě.

 Sebepoznávací a sebevzdělávací
aktivity

 Jste rodič samoživitel.
 Jste ohroženi domácím násilím a
závislostmi.
Právě Vám je projekt určen.
Ozvěte se a společně najdeme
způsob, jak vám pomoci.

 Tréninková pracovní místa

Všechny aktivity jsou poskytovány
ZDARMA


Kontakty na partnerské organizace:
Český svaz žen z. s.
Krajská organizace ČSŽ—Marie Bohuslavová, tel. 568 998 906, vysocina@csz.cz
Třebíčské centrum z. s.
Bc. Anna Machátová, tel. 603 870 272, tc.machatova@gmail.com
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Bc. Daria Čapková, tel. 602 178 864, inpc.capkova@gmail.com
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Návštěva delegace Všečínské federace žen (ACWF)
Dne 1. března 2017 se uskutečnila schůzka zástupkyň ČSŽ s velvyslankyní Čínské republiky na její
osobní žádost. Cílem schůzky bylo prodiskutovat možnost obnovení a rozšíření spolupráce s
Všečínskou federací žen, ACWF (www.womenofchina.cn). Stěžejními tématy se ukázala být sociální
práva, situace seniorů (!), prorodinná politika a postavení žen obecně. Na základě projeveného zájmu z
čínské strany Český svaz žen delegaci ACWF pozval do České republiky a zorganizoval pro ně
intenzivní dvoudenní program. Až v průběhu konkretizace návštěvy jsme se dozvěděly, že se v zásadě
jedná o návštěvu na ministerské úrovni. Jak jinak – vypořádaly jsme se s tím. Dík také patří kolegyním
z Vysočiny, které se ujaly programu prvního dne na jedničku (s hodně velkou hvězdičkou).
Delegaci tvořily: Tan Lin, vedoucí delegace, místopředsedkyně ACWF, náměstkyně ministryně vlády,
Mu Hong, generální ředitelka Odboru pro styk s veřejností ACWF, Li Xiaoxing, ředitelka Evropské
divize ACWF, Cai Lin, konzultantka Evropské divize ACWF a He Rong, zaměstnankyně Právního
odboru ACWF.
Program delegace v kostce:
22.5.2017 – Vysočina

23.5.2017 - Praha

10,00 - 11,00 představení organizací
11,00 - 12,00 prezentace rodinné politiky Kraje
Vysočina, činnost Family Pointu a Senior
Pointu, prohlídka našeho Family Pointu
(Stanislava Holbová, Miluše Průšová) a dále se
zúčastnily v průběhu celého dne Věra Švarcová,
Marie Bohuslavová, Ivana Štrossová a Jana
Chržová (doprovod delegace po oba dny)
12,15 – 12,45 hod. přijetí na radnici Města
Havlíčkův Brod: starosta Jan Tecl, místostarostka
Ivana Mojžyšková, náměstek ministra pro lidská
práva Petr Krčál

10,00 – 14,00 setkání se zástupkyněmi Českého
svazu žen a později také České ženské lobby,
prohlídka Kounického paláce
Společný slavnostní oběd
14,30 – 17,30 Úřad vlády ČR
Ředitel odboru pro rovnost žen a mužů, Radan
Šafařík a vedoucí kampaně To je rovnost, Petr
Bittner
Téma: tvorba a naplňování politiky rovnosti žen a
mužů, statistiky, mediální kampaň ad.)

Společný slavnostní oběd
14,30 – 17,00 přijetí v Domově důchodců +
Alzheimer centru Žďírec (ředitelka Martina
Matějková), prohlídka
Od 18,00 Prohlídka centra města Telč

A výsledek? Upřímné nadšení jak členek
delegace, tak všech zúčastněných.
K návštěvě se ještě na stránkách zpravodaje dostaneme, protože i pro nás z toho vyplynula řada
zajímavých informací. Navíc vše nasvědčuje tomu, že touto návštěvou vzájemná komunikace nekončí.
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Vybíráme z aktuálních témat – Násilí na ženách (sborník #ZaIstanbul 2)
Úvodem
Od roku 2015 jsme se ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi věnovaly intenzivní sérii
informačních, osvětových a vzdělávacích seminářů zaměřených na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a
potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulskou úmluvu) a závažný společenský problém,
který se tato úmluva snaží řešit: genderově podmíněné násilí a domácí násilí. Nedílnou součástí těchto
aktivit byla kampaň za urychlené přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou vedená pod heslem
#ZaIstanbul. Úsilí bylo sice odměněno podpisem Istanbulské úmluvy Českou republikou dne 2. května
2016, nicméně Česká republika se do této doby ještě k ratifikaci neodhodlala, a právě ratifikace je tím
nejpodstatnějším krokem (samozřejmě, spolu s důslednou implementací do praxe všech požadavků, které
Istanbulská úmluva na státy klade) – proto zůstává heslo #ZaIstanbul i nadále aktuální. Doufáme zároveň,
že skutečnost, že eurokomisařka Věra Jourová dne 13. června 2017 podepsala Istanbulskou úmluvu za
Evropskou unii, byl vyslán dostatečně silný a srozumitelný signál i pro Českou republiku.
Ratifikace Istanbulské úmluvy totiž nejen stvrdí vůli České republiky účinně bojovat se všemi formami
genderově podmíněného násilí a domácího násilí, ale – a především - její následná implementace mimo
jiné zlepší postavení oběti, posílí prevenci, přispěje ke snížení výskytu tohoto typu násilí a doufejme i ke
kultivaci veřejného i soukromého prostoru až příliš tolerantního k nejrůznějším projevům sexismu a
diskriminace, nehledě na vzmáhající se netoleranci vůči odlišnostem od tak zvaného normálu či (často jen
mlhavě chápaných) tradic.
Zatímco v roce 2016 jsme sborník zaměřily z velké části na domácí násilí (a to z různých úhlů pohledu a
s různými skupinami obětí – od žen přes seniory po LGBT a muže) a dále například nové formy
související s technologiemi či sexismu v reklamách, tento sborník se z velké části zaměřuje na situaci žen
s migrační zkušeností. Důvod je s ohledem na tak zvanou migrační či uprchlickou krizi, která od roku
2015 nabyla rozměrů celoevropské krize, nasnadě. Co je ale méně známé a „nasnadě“ je skutečnost, že
jejími specifickými oběťmi jsou – opět – ženy. Nejen co do jejich sociálního a ekonomického postavení,
ale i co do zvýšeného rizika a vystavení všem formám genderově podmíněného násilí. A podobně jako
tomu bylo u prvního sborníku, kdy jsme na závěr zařadily výsledky průzkumu zaměřeného na pohled
české populace na násilí na ženách, i do tohoto svazku zařazujeme jedno obecnější téma, a sice téma
sexualizovaného násilí v českém kontextu a informaci o kampani Když to nechce, tak to nechce.
V Istanbulské úmluvě se v souvislosti s migrantkami, uprchlicemi a azylantkami u některých činů
odkazuje na kulturu, tradiční zvyky či náboženství. Obecnější kapitoly o sexismu a sexualizovaném násilí
nám pomohou se ze vzdálenějších koutů světa či od „minoritních skupin“ vrátit zpět k nám a věnovat
pozornost i „kultuře“ nám podstatně bližší. Té její části, která má značně odpudivou tvář a dotýká se
majoritní populace, respektive nás všech.
Série sborníků #ZaIstanbul nemá a ani nemůže mít ambici postihnout celou problematiku v plné šíři.
Doufáme ale, že střípky pomohou poskládat vypovídající mozaiku, která alespoň do určité míry přispěje
k lepší informovanosti o problému genderově podmíněného násilí a také o jeho alarmujícím rozsahu.
Pro lepší představu o tématech, kterým se nové vydání sborníku věnuje, přinášíme jednu z kapitol.
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Ženy v migraci
Některé poznatky ze setkání Pracovní skupiny pro odstranění násilí na ženách při Evropské ženské lobby
Hana Stelzerová
Cílem této kapitoly je přiblížit tak často diskutované a námi v podstatě nepoznané uprchlictví a migraci
z pohledu žen.
Potíže, kterým ženy čelí na cestě z válečných konfliktů či jen za lepším životem (životem bez násilí,
ponižování a nucených sňatků) jsou plné nástrah a nebezpečí. Na podzim 2016 se konala Pracovní skupina
pro odstranění násilí na ženách při Evropské ženské lobby, kde rezonovalo téma migrace
v bezprostředních zkušenostech všech přítomných žen. Většina Evropských zemí, kromě České republiky,
prožívala téma migrace naplno.
Kolegyně, vedoucí sociálních služeb, zejména azylových domů, na setkání sdílely příběhy žen, které čelí
nebezpečí a utrpení v souvislosti s migrací. Tehdy jsem si uvědomila, jak moc je toto téma třeba řešit
s genderovou citlivostí, mainstreamingově. Ženy, muži, nebo třeba rovněž gayové, mají odlišné potřeby a
hrozí jim odlišná nebezpečí. Tato nebezpečí se v případě války, a s tím související uprchlické vlny,
vyhrocují a ohrožené skupiny jsou ještě zranitelnější.
V Turecku se, dle kolegyně z Turecka, tou dobou pohybovalo již téměř 5 milionů lidí ze Sýrie a dalších
zemí bezprizorně po celé zemi. Tito lidé nedostávali žádnou systémovou pomoc, prostě se snažili přežít.
Kolegyně vyprávěla o tom, jak rodiny prodávají své mladistvé dcery, muži znovu provozují mnohoženství
a ženy nemají možnost se bránit. Strategie přežití jsou rozličné, a pro ženy představují bezprostřední
hrozbu, návrat ke „starým“ pořádkům. Jeden z příběhů ve mně rezonuje dodnes: Muž měl tři ženy, se
kterými utekl z válečné zóny v Sýrii do Turecka. Aby mohl pokračovat dál do Evropy, musel opustit dvě z
nich. Než aby je, „svůj majetek“, nechal v Turecku, koupil dvě jízdenky zpět do válečné zóny a ženy
posadil na autobus.
Příběhy žen a sociálních pracovnic ze zemí, které migrační vlna zasáhla nejvíce (Malta, Řecko) mají jedno
společné – genderově podmíněné násilí. V táborech narychlo postavených nebylo ženám zajištěno
bezpečí, oddělené prostory, a tak se bály chodit na toaletu, protože se často stávalo, že byly cestou
znásilněny. Proto přestaly pít potřebné množství vody, a když v zemích jako Malta nebo Řecko nepijete
vodu v největších vedrech, jste dehydrovaní. Spaní rovněž představovalo pro ženy nebezpečí, kdy mohl
někdo z mužů (migrantů nebo hlídačů) vtrhnout dovnitř a znásilnit je. Proto jedna z nich vždy měla v noci
hlídku. Cesta za bezpečím a lepší budoucností se proměnila v noční můru řady žen.
Zajistit tyto základní potřeby (bezpečí, spánek a pitný režim) se daří až nyní, poté, co řada organizací,
včetně Evropské ženské lobby a UN Women, lobbuje za opatření, která zajistí ženám a ženám s dětmi
důstojné podmínky. Od kolegyň z Malty vím, že ženy dnes mají v táboře prostory oddělené od mužů a
ženy s dětmi mohou být v bezpečí společně s dalšími ženami. Co jim však chybí je podpora zařadit se do
společnosti, naučit se jazyk, vyřídit si trvalý pobyt a začít pracovat. Skloubit práci s mateřstvím je pro ně
velmi složité a bez peněz nemohou začít normální život.
Evropská ženská lobby na základě výzkumu, který realizovala ve spolupráci s členskými organizacemi a
mezinárodními organizacemi, připravila publikaci, která obsahuje opatření na ochranu žen přeživších
násilí a pro integraci žen do společnosti1. Ratifikace Istanbulské úmluvy, která přináší systém
relevantních opatření pro práci s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí, představuje hlavní
nástroj pomoci. Nyní je čas, aby ji všechny státy Evropy, co nejdříve ratifikovaly, a začaly implementovat.
1

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/_womensvoicesfinalforweb.pdf
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A to bez výjimek tak, aby všechny státy poskytovaly ženám prchajícím před násilím ochranu a bezpečí.
Bohužel Česká republika je zemí, kde úmluva stále nebyla ratifikována a žádá o výjimku, aby genderově
podmíněné násilí vůči ženám žádajícím o azyl nebylo uznáno jako forma perzekuce (článek 60 –
Genderově podmíněné žádosti o azyl2).
Násilí na ženách je téma problematické rovněž v České republice. K obětem domácího nebo sexuálního
násilí není často přistupováno s dostatečnou citlivostí a dochází k sekundární viktimizaci oběti – to
znamená, že jim okolí dává za vinu okolnosti, jichž byly obětí. Pokud budeme mít systém ochrany před
násilím dle opatření popsaných v Istanbulské úmluvě, systém, který zajistí pomoc ženám ve všech
regionech ČR a bude dostupný všem, dokážeme reagovat rovněž na mezinárodní situaci a pomoci ženám
prchajícím před násilím z jiných zemí.
_________
"Musela jsem opustit svůj domov v Íránu, protože jsem byla nucena do manželství. Je mi 21 a tomu muži
bylo 53. Je to velmi respektovaný muž v naší komunitě, který pracuje v místní správě. Potkala jsem ho jen
jednou předtím, než měla být svatba a tehdy mě znásilnil - análně - protože řekl, že bych měla "zůstat
pannou“ do svatební noci. Byla jsem velmi vyděšená, v bolestech. Svěřila jsem se své nejlepší přítelkyni.
Věděla jsem, že nemůžu zůstat v Íránu a takhle žít, a tak mi pomohla utéct. Když jsem přišla do Slovinska,
orgány mě odvedly do centra v Lublani. Byla jsem velmi vystrašená, protože jsem byla sama a někteří
muži mi říkali ošklivé věci.
Necítila jsem se v bezpečí, tak jsem to řekla úřadům a přesunuli mě na jiné místo jen pro ženy a děti, které
jsou jako já, oběti násilí. Tam jsem se cítila bezpečněji, ale bylo to pro mne stále velmi těžké.
Pronásledovaly mne vzpomínky a byla jsem velmi nemocná. Měla jsem velký strach, že mi nikdo neuvěří a
pošlou mne zpět do Íránu. Pokud bych se vrátila, zabili by mne - buď ten muž, kterého jsem si měla brát,
nebo moje rodina. Nikoho bych nezajímala a nikdo by mne neochránil. Pokud by úřady odmítly mou
žádost o azyl, utekla bych. Cokoliv je lepší, než návrat do Íránu.
Žila jsem v tomto domě s dalšími ženami po celý rok. Zpočátku to bylo těžké, ale pak jsem si řekla, že
nemohu dál sedět a nic nedělat, musím být aktivní. Takže jsem podstoupila psychoterapii a to mi pomohlo.
Začala jsem chodit do posilovny a absolvovala jazykové kurzy ve slovinštině a angličtině. Už jsem uměla
trochu anglicky, ale bylo dobré se zlepšit. Dostala jsem nějaké léky na mou nemoc, trpěla jsem úzkostí a
posttraumatickou stresovou poruchou. Nejdůležitější pro mě bylo začít pracovat. Opravdu jsem chtěla
práci, ale status uprchlíka mi to znemožňoval.
Před 6 měsíci jsem se přestěhovala z domu do reintegrace. Dům je zde klidnější a nyní mám i práci, i když
nelegálně. Co ale mohu udělat? Musím vydělávat peníze. Stále nevím, jak ohledně mého případu
rozhodnou úřady.“ 3
__________
Země, ze kterých uprchlíci utíkají, jsou státy, kde ženy nemají rovnocenná práva s muži, a proto je
důležitý proces integrace do evropské společnosti hned od začátku. Výuka jazyka, kulturních zvyklostí a
pracovních návyků, pomůže integraci nového obyvatelstva. Dobrou praxí v procesu integrace praktikuje
kupříkladu Německo. Poučeno chybami své historie, soužitím s Tureckou menšinou, nyní vytvořilo
systém, který pomáhá migrantům zapojit se do společnosti. Kolegyně z Německa mi objasnila rozdílný
přístup Němců k migrantům: „My Němci očekáváme, že se z těchto lidí stanou Němci, a tak k nim
přistupujeme“. Oproti např. Anglii, kde lidé z Pákistánu žijí již desetiletí ve své komunitě, se svými
zvyklostmi a často stále hovoří svým původním jazykem.
2

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

3

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/_womensvoicesfinalforweb.pdf
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V září 2016 jsem se zúčastnila mezinárodní konference Kymiyya v Neapoli, kde jsem měla možnost
diskutovat s ženami z celé Evropy a zemí ze Středomoří. Překvapila mne diskuse týkající se veřejného
prostoru. V muslimských zemích je veřejný prostor okupován zejména muži a ženy jsou doma. Ženy
z Tunisu a Egypta zažívají diskriminaci - v kavárnách určených pouze mužům jsou ceny nízké, v nově
vznikajících „západních“, kam mají ženy přístup, jsou ceny až třikrát vyšší. Ženy tak za kávu platí
trojnásobek ceny. Téma kaváren bylo pojítkem žen jak z těchto zemí, tak ze Švédska a zemí, kde dnes žijí
s větší muslimskou komunitou. Muži zabírají veřejný prostor a ženy z něj (možná zcela nevědomě)
vytlačují.
Závěrem chci říct, že vnímám multikulturní společnost a její diverzitu pro moderní společnost za
prospěšnou. V nové globální společnosti je třeba posilovat demokratické procesy, které integrují nově
příchozí, poskytují jim vzdělání, práci a budoucnost. Současně musíme chránit ženy, které jsou více
zranitelnou skupinou, a principy otevřené, respektující společnosti, kde rovnost žen a mužů je trvalou
hodnotou.
__________________
PhDr. Hana Stelzerová vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku
2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska
založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna
začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních
služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako
projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od
roku 2016 působí na pozici ředitelky České ženské lobby.

Střípky ze sjezdu 2017
Jak bylo řečeno úvodem, sjezdové materiály a podrobné informace budou
zveřejněny v posjezdovém zpravodaji, který vydáme v únoru 2018.
V prosinci jsme také rozeslaly některé materiály a zejména pak usnesení
v tzv. „modrém bulletinu“ na krajské a okresní organizace ČSŽ.
V této chvíli bych ráda poděkovala všem účastnicím sjezdu za neuvěřitelnou
účast (z 94 delegátek bylo přítomno 93), skvělou a dělnou atmosféru, a v
neposlední řadě děkuji za projevenou důvěru, které si nesmírně cením a velmi se
těším na setkávání a úzkou spolupráci v novém volebním období!

Členky nové Ústřední rady žen ČSŽ zvolené na krajských konferencích 2017 za
kraj Praha: Dagmar Wagnerová; Středočeský: Alena Ortová; Jihočeský: Alena
Vránová; Plzeňský: Alexandra Nágrová; Ústecký: Květa Rybárová; Karlovarský:
Božena Vávrová; Liberecký: Jana Kvochová; Královéhradecký: Valerie
Lukášová; Pardubický: Ivana Modráčková; Vysočina: Ivana Štrossová,
Jihomoravský: Margita Březnová; Moravskoslezský: Miroslava Olšáková;
Olomoucký: Jana Hoffmannová; Zlínský: Jarmila Netopilová. A dále: za Nadaci
Žena: Jiřina Radová. Předsedkyní ČSŽ byla na sjezdu opakovaně zvolena: Jana
Chržová.
Závěrem sjezdu jsme přijaly a odeslaly výzvu členům a členkám obou komor
Parlamentu ČR. Máte-li možnost, sdílejte dál a případně i oslovte Vaše poslance /
senátory. Existují náznaky, že téma výzvy nepatří aktuálně mezi priority vlády…
Pracovní materiály sjezdu, usnesení sjezdu i text výzvy jsou v elektronické podobě přístupné na webu
v sekci Základní informace pro členky ČSŽ: www.csz.cz
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Veřejná výzva sjezdu Českého svazu žen z.s
Veřejná výzva sjezdu Českého svazu žen z.s
členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR
Praha, 25.11.2017
Sjezd Českého svazu žen se tradičně koná vždy jednou za pět let a při této příležitosti delegátky
zastupující členky z celé republiky společně vyhodnocují uplynulé období a zároveň stanoví priority
organizace na období nadcházející.
Letos připadl sjezd na rok padesátého výročí od založení naší organizace v roce 1967 a nikoliv náhodou i
na den, který si mezinárodní společenství již přes 30 let připomíná jako Mezinárodní den za odstranění
násilí páchaného na ženách.
Problém násilí na ženách se nějakým způsobem dotýká nejen každé ženy v průběhu celého jejího života,
ale s ohledem na jeho závažné dopady na životy jednotlivců i celé společnosti, nás všech. Věnujeme mu
proto v našich programových prioritách dlouhodobě zvýšenou pozornost a nebude tomu jinak ani
v nadcházejících letech. Tento problém totiž z našich životů nemizí.
Kvitovaly jsme proto přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Radou
Evropy v roce 2011 a aktivně se spolu s dalšími organizacemi hájícími práva žen a lidská práva obecně
zasazovaly za její přijetí Českou republikou.
Oceňujeme tedy, že 2. května 2016 Česká republika Úmluvu podepsala, nicméně stále chybí učinit další
krok, a tím je její ratifikace.
Obracíme se tedy na Vás, jako na členky a členy nově se formující Poslanecké sněmovny, i na stávající
senátorky a senátory, abyste se osobně zasadili nejen za její brzkou ratifikaci, ale všude tam, kde to bude
nezbytné, i za příslušná legislativní opatření tak, aby Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí
vůči ženám a domácího násilí mohla být následně bezezbytku a plnohodnotně implementována.
Děkujeme, že se tomuto podnětu budete věnovat.
Jménem všech účastnic sjezdu Českého svazu žen,
Mgr. Jana Chržová v.r.
předsedkyně Českého svazu žen z.s.

Sjezdu Českého svazu žen z.s. se dne 25.11.2017 zúčastnilo 93 delegátek ze 14 krajů České republiky a
další účastnice s hlasem poradním. Text výzvy byl přijat jednomyslně.
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Oslavy 50. výročí ČSŽ v několika málo obrazech (21. 6. 2017)

V průběhu roku
2017 mimo jiné:
* bylo vydáno
centrálně 384
svazových ocenění
pro naše členky po
celé republice

50. výročí
Českého svazu žen

* byl spuštěn web
blog.csz.cz
* stále ale ještě
zůstává spousta
nezpracovaných
příspěvků 
* tištěný sborník
k výročí v roce
2018?
Zapracujeme na
tom!
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