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Úvodem 

 

Oproti původnímu předpokladu jsem se ke standardní, článkové podobě zpravodaje dostala až nyní. 

Důvodem bylo náročné jaro trávené z velké části administrativními povinnostmi - ať už to byla školení ke 

směrnicím, (nikdy nekončící) konzultace s auditorkou a právníky ohledně novinek týkajících se spolků, 

řešení problémů s bankami u nezapsaných organizačních jednotek - základních organizací apod. - 

vrcholící neplánovaným stěhováním kanceláří ústředí a svazového archivu v rámci stávajícího objektu. 

Díky tomu jsem se nedostala k realizaci některých záměrů (např. rozhovory s našimi členkami pro 

zpravodaj), ale doufám, že si to vynahradíme od zimního čísla, které by naopak mělo kombinovat články 

s praktickými informacemi a novinkami ohledně spolků. Další číslo tedy plánujeme na přelom tohoto 

roku. 

 

Doufám, že v tomto čísle každá naše čtenářka nějaké to pro sebe zajímavé téma najde. A pokud máte 

nějaký tip na téma či článek nebo se přímo o článek chcete s námi podělit – sem s ním.  Na dalších 

stránkách naleznete i potřebné kontaktní údaje. Těšíme se na příspěvky!   

Za redakci Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ 

 

Zpravodaj Českého svazu žen z.s. – jaro/léto 2019 (1)                 zpravodaj@csz.cz  

mailto:zpravodaj@csz.cz
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Zajímavosti z našich krajů 

 

Jihočeský kraj 

 

Víkend pro ženy 16. a 17. listopadu 2018 v Soběšicích 

  

Opět zhruba po roce se ženy z okresu Strakonice sešly na svém víkendu, tentokrát v hotelu Pod Hořicí 

v Soběšicích. I když Soběšice leží již v okrese Klatovy, zatím jsme nenašly adekvátní ubytování a služby 

v našem okrese. Ženám je k dispozici masér, vyhřívaný bazén, masážní vany a vířivka. Na dvoulůžkových 

pokojích je samostatné příslušenství a televize. 

  

Náš víkend začal v pátek v podvečer vyprávěním Ing. Josefa Kalbáče o českých legionářích v první 

světové válce a vzniku samostatného Československého státu. Povídání bylo doplněno promítáním 

dobových fotografií. Pro Ing. Kalbáče je historie velkým koníčkem a tak nám přiblížil věci, které se 

v dějepisu nedozvíme. Jeho povídání bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem. Ing. Kalbáč ještě na 

závěr nabídl povídání od vzniku samostatného Československa do dnešní doby a ženy nadšeně souhlasily, 

že příští víkend si ho určitě pozveme zase. 

 

Večer jsme se všechny těšily na volnou 

zábavu zpestřenou muzikou. Živá hudba 

v podání naší členky Ireny Hartlové a jejího 

manžela Honzy se tak líbila, že se k nám na 

tanec připojili i fotbalisté z Kacejcova, kteří 

v Soběšicích oslavovali „dokopnou“ a 

hlásili, že příště musíme opět 

„zkoordinovat“ naše pobyty v Soběšicích. 

 

 

Druhý den po 

snídani jsme 

měly 

přednášku 

numeroložky 

paní Štěpánky 

Fišerové a vlivu čísel z data narození na naše vlastnosti a kupodivu to 

ženám „sedělo“. Večer předtím i po přednášce měla ještě několik 

soukromých konzultací. 

 

V druhé polovině dopoledne 

vystoupil pan Faja z Blatné a 

seznámil nás s výrobky firmy Missiva. Dostaly jsme 

ochutnat nápoj z citronové trávy (mimochodem vynikající), 

pomazánku s přídavkem lněného oleje, „očuchaly“ jsme si 

kosmetické i mycí přípravky šetrné k přírodě. Mnoho žen si 

výrobky hned objednalo.  

 

Podle reakcí a velkého potlesku na závěr, se ženám tento 

„víkend“ moc líbil a všechny se těší na příště. 

 Ing. Jana Vlažná, předsedkyně ORŽ Strakonice 
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Mezinárodní den žen 2019 

 

Radomyšl - Každým rokem se v Českých Budějovicích pro ženy z Jihočeského kraje pořádá oslava 

MDŽ. Letos připadla na pondělí 4. března a pořadatelem byl Krajský výbor svazu žen v čele s 

obětavou Alenou Vránovou. Jednotlivé organizace se snaží svým dílem přispět k dobré pohodě. 

Někdo peče, jiní vyrábí dárky nebo přáníčka, další vystupují. 

 

Strakonická oblast se letos představila díky radomyšlským baráčníkům a ZUŠ Strakonice folkórem. A 

tak 18 dětí, 8 dospělých a dvě dudačky ze ZUŠ roztleskalo a rozzpívalo svým vystoupením 

přítomných 140 žen v sále. Blanka Matoušková, která se na přípravě akce organizačně podílela, k 

úspěchu vystoupení říká: „Je dobře, že pořád ještě jsou lidičky, co se věnují dětem a podchytí jejich 

temperament a rozvinou jej správným směrem. Jejich nadšení bylo naprosto neskutečné.“ 

 
Zdroj: Strakonický deník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínáme, že si Zpravodaj Žena třetího tisíciletí můžete již od roku 2013 stáhnout na webu 

ČSŽ v elektronické podobě (záložka Ke stažení) 

 

www.csz.cz 

   
 

http://www.csz.cz/
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Karlovarský kraj 

 
Jubileum novinářky (a dlouholeté předsedkyně Krajské rady žen ČSŽ Karlovarského kraje) 

 

Na výstavách, koncertech, pěveckých soutěžích, v divadle, ale i na mnoha jiných kulturních akcích 

můžete potkat drobnou, stále usměvavou ženu, dnes již s nezbytnou hůlčičkou. Je to paní Mgr. Eva 

Hanyková. Šíře jejích zájmů je ale mnohem širší. O všem dovede velice zajímavě a poutavě psát. U 

příležitosti jejího životního jubilea čtenářům tuto dámu představím.  

 

Narodila se 23. prosince 1928 v České Třebové. Studia – reálné gymnázium, rok jazykové školy, Vyšší 

uměleckoprůmyslová škola (obor pasířství). Do Karlových Varů přišla v září 1951 a zůstala městu věrna. 

Pracovala jako geofyzik u Geologického průzkumu Jáchymovských dolů, kde začala také svoji 

novinářskou dráhu v redakci podnikového časopisu „Atom“. V roce 1961 jí byla svěřena redakce 

informačního měsíčníku „KAM za kulturou“ a vysílání „Karlovarské čtvrthodinky“ v rozhlase po drátě. V 

září 1967 byla jmenována redaktorkou „Karlovarského lázeňského časopisu“, od ledna 1968 známého 

jako „Lázeňský časopis“. V souladu s tradicí zaznamenávala lázeňské dění, historii města, návštěvy 

významných lázeňských hostů, kulturní a společenský život ve městě. Na začátku 70. let začala studovat 

žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze (úspěšně dokončila v roce 1976). Redakci opustila s odchodem 

do důchodu v roce 1986. 

 

O Karlových Varech psala a stále píše do celé řady novin a časopisů – regionálních i celostátních. Výčet 

periodik by byl velmi obsáhlý. Její fundované příspěvky znají účastníci Historického semináře Karla 

Nejdla. Vedle žurnalistické práce se Eva Hanyková pustila i do psaní knih. V publikaci „Karlovarská 

intermezza“ zachytila pobyty soudobých slavných návštěvníků našeho města. Kulinářství je věnována 

kniha „Dobrou chuť ze Západních Čech“. S Ottou Gubičem shrnula karlovarské pobyty T.G. Masaryka a 

jeho rodiny v knize „Masaryk na Karlovarsku“. U dalších prací uvedu alespoň tituly: „Básníci a 

spisovatelé u pramenů“, „Karlovy Vary A – Z“ (společně s malířem Petrem Strnadem), „Krásy lázeňského 

kraje“ (společně s fotografem Milošem Hellerem), „Karlovarští lázeňští lékaři“, „Hudebníci u pramenů“ a 

mezi poslední patří velmi podnětná publikace „Karlovarské domy, architekti, stavitelé“ (spoluautorka). 

Jak sama říká, námětů v hlavě je stále dost. V roce 2006 jí byla, jako významné představitelce kulturního 

života v Karlových Varech, udělena Cena města Karlovy Vary. 

 

Paní Eva Hanyková se celá léta věnuje 

i dobrovolnické činnosti. Od roku 

1967 je členkou ČSŽ v Karlových 

Varech, to znamená již od samého 

vzniku(v loňském roce bylo 50. výročí 

vzniku), pracovala celá léta v kulturní 

komisi města a v osmdesátých letech, 

kdy docházelo k velkému rušení 

organizací, se ujala funkce 

předsedkyně Krajské organizace ČSŽ 

Karlovarského kraje, kterou vykonává 

dodnes. Její zásluhou se podařil udržet 

ČSŽ v Karlovarské kraji. Je to čestná 

dobrovolná činnost ku prospěchu 

ostatních. V roce 2007 vydala Krajská 

rada žen Karlovy Vary ve spolupráci s 

Lázeňským edičním sdružením její 

knihu „Zajímavé ženy u pramenů a 

 
Ze společné oslavy 21.12. 2018 v Karlových Varech 
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sladkohořké tajemství“ Mgr. Hanyková je pořád velice aktivní. Popularizuje Mezinárodní pěveckou 

soutěž Antonína Dvořáka, opakovaně je kurátorkou výstavy uměleckého skla „Glassfest“, pravidelně 

usedá v badatelně Státního okresního archivu v Karlových Varech, kde vyhledává údaje pro své články a 

knihy. Je stále aktivní předsedkyní Krajské organizace ČSŽ Karlovarského kraje a statutární zástupkyní. 

 

Přání pro novinářku a spisovatelku je stručné: „Paní Evo, pevné zdraví a ještě hodně, hodně příspěvků i 

zajímavých publikací!“ 

                               PhDr. Zdeněk Musil 

 
 
 
Seniorské hrátky v Libé 
 

Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj spolu se ZO ČSŽ Libá nedaleko Chebu uspořádaly 23. září 

2018 u příležitosti Dne seniorů na letní terase pod hradem v Libé setkání svých členek za účelem zábavy. 

Nešlo tedy o poslech dlouhých referátů, ale naopak o to, aby ženy samy hovořily, besedovaly s 

přítelkyněmi, které každý den nepotkávají. Šlo o pobavení. Proto nejprve zatančila známá dětská skupina 

z Otročína půvabný tanec s třepetalkami a pak následovaly sportovní hrátky členek ČSŽ. Počasí však 

dobrému úmyslu nepřálo. Pršelo a nebylo možno vyběhnout na hřiště. Ženy z Libé však žádný déšť 

nezaskočil! Hrátky se přesunuly do prostoru rozsáhlého stanu a ženy nerušeně projížděly dráhu s 

naloženým kolečkem, lovily umělé ryby a žáby v hrnci, strefovaly se míčky do terče a dobře se bavily. Po 

sportovních výkonech následovalo skvěle připravené občerstvení, rozdělování diplomů a předávání 

drobných cen. Nezapomnělo se ani na gratulaci a kytičku všem ženám, které v září slavily narozeniny. 

 

Hrátky se stoprocentně vydařily. Spokojeny byly členky krajské organizace i paní starostka obce Libá, 

která s členkami ČSŽ trávila celé odpoledne a pomáhala i obsluhovat. Všichni chválili dobře připravené 

Seniorské hrátky a také péči a aktivitu žen ze ZO Libá a paní starostky p. Věry Votíkové. 

 

Text Eva Hanyková, foto Božena Vávrová 
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FIJO CHEB 2018 

 

28. 6. – 1. 7. 2018 se v Chebu konal již 23. ročník MEINÁRODNÍHO FESTIVALU DECHOVÝCH 

ORCHESTRŮ. Na sobotu, kdy se konal průvod městem za účasti všech zúčastněných orchestrů a 

mažoretkových skupin, jsme uspořádaly Krajské setkání členek s prohlídkou průvodu a odpoledních 

vystoupení orchestrů na chebském náměstí. Byla to úžasná podívaná, střídaly se jednotlivé orchestry a 

taneční kreace mažoretek. Zaujal nás dívčí saxofonový soubor z Luhačovic, nebo soubor z Krnova i ze 

Zlína. Bylo i 7 orchestrů ze zahraničí. Nejkrásnější podívaná byla, když na náměstí nastoupili všichni 

muzikanti a společně zahráli skladbu Jindřicha Pravečka, Prapory zavlajte, která se stala i symbolickou 

hymnou festivalu. V letošním roce se sešlo 800 muzikantů a mažoretek. Bylo pěkné počasí a některé 

členky byly v Chebu poprvé a moc se jim líbilo náměstí i pěší zóna, kudy procházel průvod muzikantů a 

mažoretek. Samozřejmostí bylo několikrát se cestou zastavit a předvést krátká vystoupení. Vystoupily i 

„mažoretky“, které začínaly v sedmdesátých letech a opět se sešly a nacvičily tanečky. Na závěrečném 

večeru vyrostlo na náměstí 2 500 míst k sezení a bylo do posledního místečka obsazeno. Těšíme se zase za 

dva roky. 

 

 
 

ZO ŠABINA 

 

Ženy ze ZO Šabina se již několik let zapojují do akce „Férová snídaně“. Tak tomu bylo i v letošním roce. 

Akce se konala 12. 5. 2018. Ženy připravily občerstvení, do akce zapojily celé rodiny, příchozím nabízely 

pohoštění a nakonec se rozdělily do dvojic a obešly všechna zákoutí obce a posbíraly několik pytlů 

odpadu. Pravidelně se také starají o čistotu autobusových zastávek a obec jim zase přispívá na některé 

aktivity. 
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V Otročíně oslavili 100. výročí ČSR 

 

V Otročíně působí jedna z nejaktivnějších základních organizací Českého svazu žen Karlovarského kraje. 

Už několik let jsou pravidelně uprostřed léta pořádány Otročínské slavnosti, na které se sjíždějí účastníci 

ze širokého okolí. Letos se slavnosti konaly v duchu stého výročí naší republiky. Po desetiletích 

připomínal uplynulých sto let i pestrý průvod. Zahajovala ho skupina označená rokem 1918, v níž kráčel 

samozřejmě první prezident T. G. Masaryk: "Pamatujeme si našeho tatíčka Masaryka vždycky na koni," 

vzpomínal moderátor. "A představte si, že náš otročínský tatíček nejenže na koni jezdit neumí, ale 

dokonce se ho bojí!" Následovala nejstarší otročínská 

občanka, která se narodila v roce 1928. Rok 1938 

charakterizoval henleinovec s puškou přes rameno: "Měl 

s ním jít i německý voják SA, nevím, kam se zatoulal," 

krčí rameny moderátor. "Spí po šichtě," informuje z 

průvodu henleinovec. "Ale ne, už utíká, jen se podívejte, 

takhle jsme je hnali z Otročína. Počkej, zastav se, ať si tě 

mohou vyfotografovat!" Pokračují sedláci, selky, 

traktory, jezeďáci, nákladní auto, na jehož korbě zpívají 

chlapci tehdejší oblíbenou píseň Pionýři, pionýři, 

malované děti, pak jsou potleskem vítány jednotlivé 

otročínské spolky, z nichž největší aplaus sklidily členky 

Svazu žen v otročínských krojích.  Následoval program, 

v němž tančily maminky s dětmi, babičky s vnoučaty, ženy v krojích, děti s třepetalkami, k tomu 

vyhrávala mariánskolázeňská kapela Daliborka a všichni se dobře bavili. 

Text Eva Hanyková, foto Božena Vávrová 

 
 

Články do zpravodaje prosím zasílejte výhradně elektronicky na adresy: 

predsedkyne@csz.cz nebo zpravodaj@csz.cz 

 

Předmět:    ŽTT – článek do zpravodaje 

 

a to pouze v souborech typu Word (.doc, .docx ) nebo Open office (.odt), případně lze text 

článku vepsat přímo do těla e-mailu. Fotografie k článku ideálně zasílejte samostatně.  Prosím o 

pečlivé vyplnění předmětu, emaily je často obtížné bez toho identifikovat. Děkuji!  Jana Chržová 

mailto:predsedkyne@csz.cz
mailto:zpravodaj@csz.cz
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Středočeský kraj 

 
Akce Za poznáním okresů 

 

Letošní léto překvapilo všechny. Přesto, že teplota přesahovala 30 C vydaly se členky ZO kladenského 

okresu na plánovanou akci – návštěvu města Mělník a základní organizace Uhy. V autobuse nás paní 

Jedličková upozornila na památky tohoto města. Některé ženy navštívily zámek, podzemní chodby, jiné 

využily chládek ve sklípku u vína, nebo se kochaly vyhlídkou na soutok řek. Na výstavě kočárků jsme se 

vrátily do svého mládí – každá si našla ten svůj, kočárek svých dětí i vnoučat. Po obědě jsme navštívily 

naší organizaci Uhy, a to u příležitosti 700 let obce. Přivítání bylo srdečné, nechyběly české i moravské 

koláčky, které pro nás upekly.  

 

Program v kulturním domě byl pestrý, shlédly jsme i video o minulosti obce. Navštívily jsme i přestavbu 

zámečku na mateřskou školku, který se povedlo obci koupit zpět od zahraničního majitele. Sportovní i 

kulturní využití v obci je velmi dobré, vč. údržby rybníků, laviček apod. Na místní louce se na podiu 

střídaly různé kapely se známými zpěváky. Atmosféra byla báječná, ale byl čas návratu domů. Na 

rozloučenou každá účastnice obdržela dárek – hrneček se znakem obce s nápisem 700 let obce Uhy. ZO v 

této obci má již dlouholetou tradici, ČSŽ má dokonce i samostatnou kandidátku do komunálních voleb, 

takže nezbývá nic jiného, než ženám popřát, aby uspěly a mohly se i nadále podílet na zvelebování obce a 

i ve sportovním či kulturním životě.  

ORŽ Kladno, srpen 2018 

 
Zábavná talk show v Praze 

 

Krajská rada žen Středočeského kraje uspořádala pro 

členky z jednotlivých okresů společnou akci  - zábavnou 

talk show, a to v úterý 26. března 2019 v sále 

Kulturního domu v Ládví Praha Kobylisy. Akce se 

skutečně moc podařila. Mistrovsky všechny pobavila 

paní Naďa Konvalinková, Ivanka Devátá, Marie 

Formáčková a italský zpěvák Andrea Andrei. Celý sál 

patřil jen našim 240 členkám a atmosféra v něm a 

zábava byla neskutečně veselá a spontánní. 

Vzpomínání, besedy, zpěv a na závěr autogramiáda. 

Dvě hodiny zábavy utekly neskutečně rychle a pak byla 

možnost posezení a občerstvení v restauraci Kulturního domu. Tam mohly přítomné členky ještě 

zavzpomínat a zrekapitulovat své čerstvé zážitky, kterých bylo skutečně hodně. Akce nejen že splnila svůj 

účel, připravit pěknou zábavu pro ženy, ale ukázala nám všem, jak je pořád důležité a hezké umět se 

společně pobavit, zasmát, zazpívat a tím vším nabrat novou energii pro další dny.  

Alena Hronová, vedoucí krajského střediska Středočeského kraje 

 

Články do zpravodaje prosím NEposílejte naskenované jako obrázky nebo v pdf. Vždy je posílejte 

v textovém souboru / jako text. 

 

Fotografie prosím posílejte pouze ve formátu obrázku (obvykle: .jpg, .tiff, .png, .bmp) nikoliv 

naskenované do formátu .pdf a už vůbec ne jako videa ... Bohužel ŽTT zatím nejsme schopné 

vydávat ve formátu „Denního věštce“ jak ho známe z Harryho Pottera.   

Děkuji! Jana Chržová 
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Plzeňský kraj 

  
Den ženy 2018 

 

V Plzni se stalo již tradicí, že se zde v jarních měsících 

členky scházejí na akci „Den pro ženu“, který se koná 

vždy v sále E-Centra v Plzni. Letos jsme se sešly 23. 

května a to na 9. ročníku této akce. Žen přišlo 42 /pouze/ - 

ze 78 původně přihlášených, pro které jsme počítaly s 

místy v sále i občerstvením … Přijela mezi nás 

předsedkyně Mgr. Jana Chržová z Prahy a též ředitelka 

Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Jana Česká – „ 

Česká Žena „ roku 2011. Společně s paní ředitelkou 

přijela děvčata z Domova a přítomné ženy potěšila svým 

vystoupením. 

 

Ženy velmi zaujala beseda o knize „Plzeňské ženy“ s 

jejími autory PhDr. Dagmar Hudecovou a PhDr. Karlem Řeháčkem. Publikace byla vydaná v roce 

2017 v Plzni a představuje významné, zasloužilé a zajímavé ženy, které se v Plzni narodily nebo zde 

působily. Kniha se zabývá ženami, jejichž činnost spadá do období let 1840 – 1939. Najdeme zde 

mimořádně vzdělané ženy významně ovlivňující život města, ženy vstupující do politiky, práva, medicíny 

i vědy. 

 

Např. Růžena Petáková - organizátorka veřejného života, zakladatelka České jednoty paní a dívek v Plzni  

Augusta Rozsypalová – pedagožka v Blovicích, Plzni, představitelka katolického ženského hnutí, 

starostka dámského spolku Ludmila v Plzni, poslankyně Národního shromáždění v letech 1920 – 1925, v 

den její volby senátorkou v roce 1925 zemřela…  

 

Marie Doubková, aktivní členka Ústřední matice školské. Vedoucí ženského odboru Národní jednoty 

pošumavské, členka městského zastupitelstva – vedoucí ženské komise, členka sociální komise a školní 

rady. 

 

Otýlie Benýšková, sestra Terezie Brzkové, herečka v angažmá plzeňského divadla v letech 1900 - 1932 , 

vystupovala v Národním divadle v Brně, Divadle na Vinohradech, Divadle E.F. Buriana . 

 

Terezie Brzková, herečka – do plzeňského Budilova souboru přišla v roce 1907 a působila zde do roku 

1914. Stala se členkou Národního divadla, do Plzně se vrátila v roce 1927 a strávila zde 11 úspěšných let. 

Známá to babička ze stejnojmenném filmu Babička z roku 1940. 

 

Ludvika Nová – Krajíčková, lékařka, gynekoložka – jedna z prvních českých lékařek. Přes řadu překážek 

se studia nevzdala, nastoupila na německou lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy university v Praze a po 

umožnění studia lékařství na českých školách v roce 1900 přešla na českou fakultu. Promovala v roce 

1904 jako 4. česká lékařka na universitě v Praze a jako 6. česká lékařka vůbec. Po promoci a vdavkách 

přesídlila do Plzně a působila jako praktická lékařka na různých adresách do roku 1949. Později se 

specializovala na ženské lékařství a působila jako učitelka tělovědy a zdravovědy a jako školní lékařka 

dívčího oddělení obchodní akademie v Plzni. Stala se aktivní členkou České jednoty paní a dívek, kde se 

zapojila do zdravotnické osvěty.  

 

Ženy měly možnost si na závěr besedy knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu a s podpisem autorů. 
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Následovala beseda z jiného soudku – s PhDr., Mgr. Blankou Šestákovu, psycholožkou FN v Plzni. Paní 

psycholožka hovořila o častých psychických problémech nejen žen v této dnešní hektické době. Velmi 

častá je např. panická úzkost. Existují tři pilíře, které zásadně ovlivňují náš život. l. emoce, 2. vůle, 3. 

rozum - zajímavé je, že rozum se uvádí až na 3. místě! Pro 

zdravé srdce a plíce je velmi důležité umět pracovat s 

dechem. Všechny přítomné ženy dostaly dobré rady na 

závěr: Mějte se rády, myslete více na sebe, radujte se ze 

života. Pomáhat druhým je pěkné, ale je důležité umět 

pomoci a poradit sama sobě.  

 

Na závěr setkání měly ženy možnost pobesedovat s Mgr. 

Janou Chržovou a PaedDr. Janou Českou, ochutnat malé 

občerstvení a navštívit připravenou výstavku ručních prací 

členek ČSŽ a děvčat z Domova Zvíkovecká kytička v 

malém salonku E-Centra. 

 

Za dovezené výrobky a instalaci výstavky v š e m, které se podílely, d ě k u j e m e ! 

   

Den pro ženu – 9. ročník 2018 

 

Další krajskou akcí byl víkendový seminář spojený s návštěvou zajímavostí Jihočeského kraje. Víkendový 

seminář se konal ve dnech 21. a 22. září 2018 v jižních Čechách. Odjezd byl naplánován na pátek ve 12 

hodin z Plzně. O akci byl mimořádný zájem /78 přihlášek/, ale mohly jsme uspokojit pouze 50 členek /dle 

kapacity autobusu/. 

 

Program byl následující: návštěva zámku Orlík, seminář na téma sjezdové 

materiály a dokumenty v Penzionu Štědronín a společný večer s „tombolou“ ve 

prospěch děvčat z Domova Zvíkovecká kytička. Členky dovezly krásné dárky a 

výnos byl nečekaný – 5 000 Kč. Děkujeme!! 

 

V sobotu ráno odjezd do Tábora, kde byla zajištěna prohlídka Muzea čokolády 

a marcipánu a prohlídka města. Následoval odjezd do Sezimova Ústí na 

prohlídku Benešovy vily, kterou jsme absolvovaly po skupinkách 15 osob. 

Ostatní členky si prohlédly město a byl čas i na oběd a občerstvení. 

 

Akce se moc líbila a některé členky se už přihlašovaly na další víkend v roce 

2019, který ještě nemá konkrétní podobu, ale určitě bude!                     

V Plzni 16. 11. 2018, Drncová Eva, vedoucí KS Plzeň 

 

 

Mezinárodní den žen a výlet na Tachovsko (ZO Tatiná, 2018) 

 
Dne 18. března 2018 uspořádala ZO Tatiná hudební 

odpoledne spojené s oslavou MDŽ. Na programu byly 

různé soutěže o ceny a občerstvení - zákusek, 

chlebíček, káva anebo čaj. Při příchodu na každého 

čekalo malé překvapení - ochutnávka alkoholu na 

zahřátí - a pro každou ženu malý dárek (háčkovaný 

motýlek), který vyrobila paní Vyšatová, členka naší ZO 

ČSŽ. Ceny do soutěží vyrobily také členky naší 

organizace. 
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Sešlo se celkem 98 hostů z různých částí našeho okresu. Akce se povedla i přes nepřízeň počasí. 

 

Na začátku léta jsme také 

zorganizovaly celodenní výlet, 

který se uskutečnil 22. června, a 

to na Tachovsko. Byly jsme se 

podívat v zámcích v Boru u 

Tachova a v Tachově a pak v 

jízdárně ve Světcích. Celkem 

nás bylo 45. Počasí bylo 

stvořené přímo na výlet. Když 

jsme si prohlížely zámek anebo 

Jízdárnu, pršelo, když jsme 

pochodovaly venku, bylo bez 

deště …   

 

Loulová, předsedkyně ZO ČSŽ Tatiná, okres Plzeň-sever 

  
Ze Základní organizace ČSŽ ve Zbirohu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Tomcová, předsedkyně ZO Zbiroh 
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Královéhradecký a Pardubický kraj 

 
Víkend na horách  

 

V letošním roce jsme pořádaly tradiční víkendové setkání ve Velké Úpě již po sedmnácté. Akce se 

účastnila padesátka žen z Královéhradeckého a několik žen z Pardubického Kraje. Byl ve stylu oslav 100 

let založení republiky. Vzpomínky, dobové ošacení a kulturní akce jsme přizpůsobily tomuto tématu. V 

barvách státní vlajky - módní přehlídka a 

proužkový večírek. Jako obvykle nás přivítalo 

nejen krásné prostředí Krkonoš, ale i pan vedoucí 

chaty, včetně personálu. Protože nás nezklamalo 

počasí, tak jsme většinu akcí pořádaly venku. 

Turistické vejšlapy, cvičení a kulturní vystoupení 

bylo na čerstvém vzduchu. 

 

Besedy se zdravotní tématikou formou scének 

připravily ženy z Choustníkova Hradiště a z 

Hradeckého Klubu žen. Také vystoupení děvčat z 

Pouchova rozevřela naše ústa od ucha k uchu. 

Nezapomenutelný zážitek měli také občané z 

okolí, když jsme vyjely linkovým autobusem do 

Janských Lázní jako „Lázeňské švihačky“. 

Pozornost budilo dobové oblečení včetně doplňků. A program v lázních??? O ten jsme se postaraly také, a 

to dobovou módní přehlídkou. Setkání doprovázelo cvičení, sportovní hry a kulturní zábava. 

 

Nedělní výjezd turistickým vláčkem za poznáním Krkonoš nám pobyt na horách zpříjemnil. Dostaly jsme 

se do míst, kam bychom většina z nás s ohledem na věk a zdraví už nedošla. A chtěly jsme také vidět co 

nejvíce. Hlavně jsme se chtěly pochlubit naší činností v klubech. Při cvičebním programu a sportovních 

hrách jsme rozpohybovaly naše znavená těla. Nechyběl ani smích. Při vzpomínkách na prožitá 16ti letá 

setkání jsme zavzpomínaly na to, co jsme na těchto víkendech prožily. Na všechna kulturní vystoupení, na 

tvořivost, na spartakiádní cvičení, ale také na naše přátelství, které jsme tu našly. Bylo to opět super. 

Děkuji všem, co se podílely na realizaci akce. Bez Vás by to nešlo. 

                

Valerie Lukášová, krajská pracovnice Královéhradeckého kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tradiční setkání žen U Švagerků 
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Tradiční setkání žen U Švagerků 

 

Dne 1. 12. 2018 oslavilo Mikuláše v restauraci U Švagerků na 41 žen z Českého svazu žen okresu Hradec 

Králové a Trutnov. O tom, že se ženy umí bavit, není pochyb. Tentokrát dopolední program obohatila 

herecká skupina žen z Choustníkova 

Hradiště s divadelním představením na 

téma „Ženy u lékaře“. Pod taktovkou 

Lenky Fialové si ženy procvičily své 

paměťové buňky. Není zvykem, že by v 

sále plné žen bylo, slyšet spadnou 

špendlík, jako ve chvíli, kdy ženy luštily 

předložené hádanky a kvízy. Ženy v sále 

prokázaly nejen znalost, ale i svůj důvtip, 

smysl pro kreativitu a soutěživost, 

tvořivost a flexibilitu. 

 

Po dobrém obědě sestoupil z výšin 

nebeských mezi přítomné dámy sám velký 

Mikuláš. Popřál jubilantkám hodně štěstí a 

zdraví a všem přítomným předal malé 

dárky. Děkujeme tímto panu Mikuláši alias Milanovi Špásovi za vtipná slova, kterými zpestřil odpoledne 

nejen ženám v sále, ale i přítomným lidem a personálu v restauraci u Švagerků. Kéž by takto příjemných 

dnů bylo v běžném životě více. 

 

Lenka Fialová, členka OR ČSŽ Hradec Králové 

 

 

Oslavy 100. Výročí Československa ve Třebihošti a další aktivity naší ZO 

 

Všechny tři společenské organizace, tedy Český svaz žen, Český zahrádkářský svaz a Sbor dobrovolných 

hasičů Třebihoště a Dehtova se za podpory obecního úřadu zapojily do oslav 100. výročí založení ČSR. 

Nejprve hasiči zorganizovali 27.10.2018 vysazení lípy ne veřejném prostranství a pak následovalo 

přátelské setkání občanů ve volnočasovém centru, kde k poslechu hrála country skupina. 

 

Ve dnech 26.10. - 28.10. 2018 pořádala základní organizace Českého zahrádkářského svazu svoji tradiční 

výstavu ovoce, zeleniny, květin, doplněnou o ruční práce jak žen zahrádkářek, tak i členek naší základní 

organizace. Jednalo se již o 32 ročník tradiční výstavy.  

 

V letošním roce nebylo příznivé počasí, a tak i návštěvnost byla menší, za tři dny výstavy celkem přišlo 

366 dospělých a 30 dětí starších 15 let. Členky ZO ČSŽ se podílely jak na přípravě výstavy, a to zejména 

tím, že pekly a zdobily perníčky, připravily tradiční tombolu, aranžovaly celou výstavu a podobně. 

Celkem se zapojilo 21 členek ZO a na přípravě odpracovaly 194 hodin. Zahrádkáři nám za to jako 

každoročně přispějí částkou minimálně 5 000,- Kč na náš tradiční předvánoční výlet. 

 

Naše základní organizace dále uspořádala 3.11. 2018 divadelní představení v místním motorestu. K 

vystoupení pozvala ochotnický divadelní spolek Erben z nedalekého Miletína, který vystoupil z divadelní 

hrou „Staré pověsti české“. Tato hra u diváků sklidila velký úspěch, celkem přišlo 66 návštěvníků. 

 

Eva Bláhová, ZO ČSŽ Třebihošť 
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Kounicův palác v Praze zažil dobovou módní přehlídku z 30tých let minulého století 

 

Seniorky Českého svazu žen z Královéhradeckého kraje zrealizovaly dobovou módní přehlídku 

v historických prostorách v Kounicově paláci v Praze. Akce se konala v rámci „Tradičního setkání 

k příležitosti svátků jara“ letos v sobotu 13. 

dubna. Využily jsme pozvání na tuto akci, 

kterou pořádala KRŽ ČSŽ Praha. Plné hlediště 

sálu sledovalo s úžasem a zatajeným dechem 

přehlídku oblečení našich maminek a babiček. 

Však bylo na co koukat. Shlédli dobové 

oblečení od vycházkového až po společenské. 

Modely včetně kabelek, deštníků, vějířů, korálů 

až po rukavičky jsou pokladem našich žen. 

Móda přešla v průběhu 

století mnoha změnami. 

Nejen v materiálech, ale 

i v doplňcích. Nákladné 

odívání, korzety a těžké 

materiály nahradila 

jednoduchost a 

elegance. Ale elegantní jsme vždy, a to v každém oděvu, protože jej umíme nosit. 

Poděkování patří Věře Mrázkové, která připravila program přehlídky a 

účinkujícím ženám.  

                               Valerie Lukášová, ČSŽ a KRS HK 

 

 

 

Ústecký kraj 

 

Trocha podpory pro rodiny s dětmi 

 

Krajská rada Ústeckého kraje každým rokem pořádá pro členky 

řadu obvyklých akcí, počínaje oslavou MDŽ, besedami, pálením 

čarodějnic, zájezdy aj. 

 

Trochu jiné dvě akce, nejen pro ženy, byly v rámci podpory 

rodin. První byla v polovině června, kdy jsme měly v Horní 

Sytové pobytový víkend pro maminky, babičky a tentokrát i děti. 

Byly to super pracovní dílničky pod vedením Markéty Pokorné, 

která má vlastní uměleckou dílnu, a tak směřovala práci i k 

dětem. A děti své umění opravdu ukázaly. Odměnou jim byl 

malý Dětský den plný her a také výlet vláčkem do Jablonce nad 

Jizerou.  

 

Další akce, jak pomoci již tradičně rodinám o prázdninách, byl 

dětský letní tábor. V letošním roce se konal v duchu apačského 

léta. Malých indiánů bylo pouze 96, / nesehnaly jsme větší 

kapacitu ubytování/ a dospěláků 26. A právě dospělákům, ať 

hlavní vedoucí táboru Berušce, hospodářce, sporťákovi, vedoucím oddílů a ostatním patří obrovský dík. 

Všichni tuto 14ti denní činnost provozují ve své dovolené a zcela zdarma, a to se dnes již jen tak nevidí.  
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A také poděkování patří vedení Ústeckého kraje za finanční podporu z FÚK v částce 50 tis. Kč. Tábor byl 

v krásném prostředí v obci Pivoň u Domažlic, situovaný ve svahu, kde byl nádherný výhled po celém 

okolí. Moc se nám tam všem líbilo. 

 

Květa Rybárová, Krajská organizace ČSŽ Ústeckého kraje  

 

 

 

Kraj Vysočina 

 

 

Prorodinné aktivity v kraji 

  

Český svaz žen na Vysočině od základních článků až po krajskou organizaci svoji činnost dlouhodobě 

zaměřuje na podporu prorodinných aktivit, mezigenerační soužití a vztahy, slaďování zaměstnání a péče o 

rodinu a akce zaměřené především na děti, rodiny a seniory. Těmto aktivitám se věnuje například realizací 

vlastních projektů „Na Vysočině fandíme rodině“ nebo „Bezpečná a informovaná Vysočina“. 

 

Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy díky dotační podpoře Kraje Vysočina připravila krajská 

organizace ČSŽ pro své základní organizace celou řadu vzdělávacích seminářů a přednášek, kdy se 

účastnice postupně seznamovaly s poskytovanými sociálními službami i s jejich konkrétními 

poskytovateli. Například v červnu se v Havlíčkově Brodě konal víkendový vzdělávací seminář pod 

názvem Den pro rodinu, kdy ženy měly příležitost se od paní ředitelky Zuzany Pěchotové dozvědět, jaké 

služby a jaké možnosti využití poskytuje seniorům a osobám se zdravotním postižením organizace ŽIVOT 

99-Jihlava. Zážitkem byla pro všechny konkrétní ukázka fungování služby tísňové péče po telefonu. 

Účastnice víkendového semináře také velmi zaujala prezentace "Demografické stárnutí v návaznosti na 
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dostupnost sociálních služeb v jednotlivých okresech Kraje Vysočina", kterou podrobně a erudovaně 

představil dlouholetý radní kraje za sociální oblast Petr Krčál. 

 

Obrovskému zájmu našich členek i veřejnosti se vždycky těší také přednáška a beseda s vyhlášeným 

psychologem Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhřimově Zdeňkem Martínkem. Abychom zvládli 

téměř 160 přihlášených zájemců, zapojilo se do organizační pomoci také InPc a Family Point 

v Havlíčkově Brodě. Pro ČSŽ to byla příležitost představit naši činnost, pro Informační a poradenské 

centrum Vysočina, o.p.s. aktuální informace o projektu, který společně s Třebíčským centrem, z. s. již více 

jak rok realizuje a jehož předkladatelem je Český svaz žen. Projekt se jmenuje Cíl - cílevědomé investice 

pro lepší život na Vysočině a nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v určité životní situaci a nedokáží ji sami 

vyřešit. Je to např. sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapeutickou podporu a 

sebevzdělávací aktivity, zapojení do motivačně-orientačního programu i možnost tréninkového místa 

umožňujícího úspěšný návrat na trh práce. O realizaci projektu, jednotlivých aktivitách, o tom, na koho je 

projekt zacílen i s aktuálními zkušenosti, příběhy i možnostmi pravidelně seznamuje naše členky i při 

dalších společných setkáních ředitelka InPc Vysočina, o.p.s. Bc. Daria Čapková .  

 

Marie Bohuslavová, Krajská organizace ČSŽ Vysočina 

 
 

BEZPEČNÁ A INFORMOVANÁ VYSOČINA 

Krajské víkendové setkání zástupkyň ZO ČSŽ všech okresů Kraje Vysočina 

 

Krajské víkendové setkání zástupkyň našich základních organizací se již stalo tradicí. To loňské se konalo 

14. a 15. září v Přibyslavi za účasti 80 žen ze všech okresů.  Víc nám ani kapacita zařízení nedovolila. Při 

těchto setkáních si ženy vyměňují zkušenosti, získávají kontakty na nové aktivity. Ale především se 

vzdělávají, aby mohly nové informace využít nejen pro sebe, ale také předávat dál i ve svých místech 

působení a třeba jen radou nebo odkazem pomoci zvládnout některé životní situace těm, kteří pomoc 

potřebují. Program byl oba dny sice hodně pracovní, přesto zbyl čas i na neformální povídání, pobavení, 

ukázky a prodej drobných ručních výrobků. A také na charitativní tombolu ve prospěch jedné konkrétní 

rodiny ze Studence z okresu Třebíč.  

 

Začínali jsme tématem, které si musíme stále připomínat, a sice, že „ Počítač je náš kamarád, ale může 

také ublížit …“ O všech úskalích a nástrahách ženy besedovaly A. Křoustkem z Bílého kruhu bezpečí a K. 

Křivánkem z Občanské poradny v Jihlavě. Na závěr získaly několik dobrých rad pro bezpečnost 

Internetbankingu.  

 

Také povídání s ředitelem sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Jiřím Kosem z Krajské hygienické 

stranice v Jihlavě jsme původně nazvali "Hodinka s hygienikem". Ale nebyla to hodinka. Spíše dvě 

hodinky, a kdyby bylo více času, tak i více. Ženy získaly spoustu zajímavých a potřebných informací. 

Úžasné povídání se skutečnými včelaři tělem i duší z Nového Města na Moravě o medu a jeho účincích na 

zdraví, bylo sladkým zakončením dvoudenního setkání.  

 

Marie Bohuslavová, Krajská organizace ČSŽ Vysočina 

 

 

Kulatý stůl k postavení seniorů ve společnosti  

 

Český svaz žen ve své Programové orientaci na léta 2018 – 2022 velkou část aktivit věnuje stárnutí 

populace, postavení žen v důchodovém věku, respektování práv a důstojného postavení seniorů ve 

společnosti. Ženám z velké části patří starost a péče nejen o své děti, ale také pomoc a péče o rodiče, 

partnery nebo i další rodinné příslušníky v době, kdy již zdraví neslouží. Jak zajistit důstojný život pro 
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seniory? Co je potřeba změnit, zlepšit a vytvořit pro to, aby generace našich rodičů prožívala důstojný a 

kvalitní podzim života? Jak sladit zaměstnání a péči o ty, kterým to již věk a zdraví nedovolí? Ale také, 

jak pomoci a ulehčit těm, kteří 

o své blízké pečují? 

 

Témata, se kterými se řada 

žen setkává každodenně ve 

svém životě a také celá řada 

námětů pro diskusní kulatý 

stůl nad závěrečným 

dokumentem „Strategie 

přípravy na stárnutí 

společnosti 2018 – 2022“. 

Konal se v sobotu dne 15. září 

2018 v Přibyslavi v rámci 

krajského víkendového setkání zástupkyň našich ZO ze všech okresů Vysočiny. Těší nás, že se ženy 

mohly setkat a diskutovat s těmi nejpovolanějšími, kteří se na vzniku a tvorbě dokumentu podílejí. Jako 

například s krajskou koordinátorkou regionální platformy Marií Kružíkovou, Martinou Černou, 

zástupkyní vedoucí katedry sociální práce z Vysoké školy polytechnické Jihlava nebo Pavlem Fraňkem, 1. 

náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Vážíme si 

toho, že členem této pracovní skupiny je rovněž 

ČSŽ na Vysočině v osobě Marie Bohuslavové.  

 

A ženy čekalo ještě jedno milé překvapení. O 

připravovaném dokumentu, který by měl v 

budoucnu pomoci zkvalitnit život seniorům v celé 

republice, přijela se ženami diskutovat ministryně 

práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A nejen o 

něm. Také o otázce zálohovaného výživného a 

dalších aktuálních sociálních otázkách. My jsme 

paní ministryni představily programové zaměření 

naší organizace. Je potěšující, že v řadě oblastí 

máme stejný pohled na řešení. Zkrátka, ženy se domluví vždycky.  

 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přijela za ženami z ČSŽ na Vysočinu diskutovat o 

aktuálních sociálních otázkách. Na svých facebookových stránkách uveřejnila …. 

 

Jana Maláčová 

Výjezd na Vysočinu začal parádně! Senioři v krajích uspořádali tradiční kulatý stůl a do diskuze přizvali 

členky Českého svazu žen. Tak vřelé přivítání téměř stovkou! úžasných žen zapálených do diskuze jsem 

nečekala! Rozpady mladých rodin, důchody, sociální podnikání, odměňování žen... je vidět, že místní ženy 

mají co říct k řadě aktuálních témat!  

Český svaz žen Kraje Vysočina připravil velmi milé setkání. Největší aplaus získal návrh ČSSD na státem 

zálohované výživné pro děti, aby děti z nefunkčních rodin nebyly ohrožené chudobou. Všem vám moc 

děkuji! 

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/?__tn__=K-R&eid=ARBZDe2kl2EM76TjtF0YJNMQLXBCvbg-TY-bdoANMW3htaSJneUaBoj8ohNTJX92grZxprvGmaKsG5UF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOLEhToWn8QTiAcbPSirhXtC83Li-830RGmC0M_97zSVxHgw2uDW6XXUTGldb_tkHF2XM2YIBIAVFUSn5Xu4TeHe9mjjlcd9UoyBJ4Jz0ZSyrh_RuP1EDE7r4qygymt765DC7Tt4I_a3iKlpd1sLGONH_C8ofNV3odvcLkRRxtNy17-PxIzImIhZvIF7l4S2qAqUmqAd3tUZlH8dZt3yrF0hyOLEm932QNHhbMDpLBvokTrChw1ZikFm_CEgQrGzD-gDK3Gr-6RISd5CdQjLMQ7QXXAW62glU0eP7ugdqOouzk97yzVWjjydsgCKJzfKF1B1F4F8QYjWirY3vlCv2YgLpJmH4BDNI01DcKhOvjKbr1ayAS5pSqao1yv61Tx6M5y3SwQnooUo8AJLXtAlKuzDEc8AgpbUFYbjjk2sja-ux0jJP-tklB86z35nAR8MG8fPaovPi0u-IlwoGcv-HCfkCB-4uyWFjDtFeiA09AJ1FNJQFjmbiakERJ2MgER21FMao3tq8d8X5VNlTEQqiM9BmYPrbIkIj6z0dEVA
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Charitativní akce nejsou našim členkám cizí  …. (2019) 

Počasí sice nepřálo, ale žluté kytičky nás hřály místo sluníčka. 

Děkujeme našim ČSŽ v obcích, protože všechny objednané kytičky 

našly své nové majitele. Máme radost, že se tradičně už řadu let 

zapojuje také ZŠ Nuselská v H. Brodě. Velké poděkování patří dětem 

2.A. a především jejich třídní učitelce Bohuslavě Korbové. Zkrátka 

akce se přes nepřízeň počasí vydařila a bylo to prima. Těšíme se na 

příští rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlínský kraj 

 

 

Konec roku ve Spolku rožnovských žen  

 

Najednou jsem zjistila, že se blíží konec roku 2018. Jak je to možné, 

že to tak uteklo? Vlastně ani se nedivím. Když se podívám do mého 

diáře, je popsaný tak, že málem se nenajde místečko volné. A tak je 

to i ostatních členek výboru ČSŽ – Spolku rožnovských žen. 

 

Když to vezmeme jen od října. Ptáte se, co tak náročného jsme ve 

spolku dělaly? Čtěte. Čtyřdenní zájezd do Podhájské hned na začátku 

října. A to byly volby a příprava, besedy a tak s kandidátkami z řad 

našich členek. Další týden následoval náš Blešák trochu jinak – 

sbírání věcí, prodej, odvoz do Charity Valašské Meziříčí. Hned další 

dny supervize našich členek, které pracují v Domově pro seniory 

v Rožnově pod Radhoštěm jako dobrovolnice. Další dva týdny jsme 

pořádaly dva rekreační pobyty pro naše členky v Luhačovicích. A 

aby to nebyla jen rekreace, členky výboru pracovaly na přípravě akcí 

do konce letošního roku a tvořily plán na rok 2019.  

Charitativní akce nejsou 

našim členkám cizí (2018) 

Řada našich ZO ČSŽ je 

zapojena od počátku do republikové 

sbírky „Český den proti rakovině“  

(Květinový den). Loni v květnu se 

konal již 22. ročník. Před nedávnem 

obdržely od Ligy proti rakovině 

poděkování naše ZO ČSŽ v okrese 

Havlíčkův Brod. Částka je to 

opravdu úctyhodná 48.709,- Kč a 

podílely se na ní nejen naše členky, 

ale pomáhaly tradičně také děti se 

svými učitelkami z 1. stupně ZŠ 

Nuselská v H. Brodě, zapojily se 

rovněž  Family Pointy a Senior 

Pointy. S Ligou proti rakovině 

spolupracovaly přímo i další naše 

ZO po celém kraji. Buď samostatně, 

nebo společně dalšími spolky. 

Celková částka za prodané kytičky 

od ČSŽ v našem kraji je proto 

daleko vyšší.  

K poděkování se připojila také 

ZO ČSŽ Štěpánov nad Svratkou z 

okresu Žďár nad Sázavou:  

Při loňském 22. ročníku sbírky 

ČDPR si lidé od našich žen 

nakoupili 350 žlutých kytiček a na 

sbírkový účet tak přispěli částkou 

9.769,- Kč. Moc děkujeme za 

pomoc dobré věci,❤ 
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Hned první sobotu v listopadu se konala tradiční vzdělávací akce Sobota jen 

pro nás. Tentokrát zaměřeno na život žen na Valašsku včetně módy minulého 

století a návštěva nádherné výstavy Jak jde kroj, tak se stroj, kterou nás 

provázela a přednášela paní Mgr. Eva Kumínková, Ph.D. V další části tohoto 

dne nám naše členka Ilonka Kroupová představila poezii jedné Zašovské 

stařenky, lidové básnířky Marie Holišové, jejíž knihu v letošním roce vydala 

Marie Rethyová. A jak jinak – po akci se konala pravidelná měsíční výborová 

schůze. V říjnu jsme taky navštívily sociálně terapeutické dílny Kamarád - s malým dárkem jsme popřáli k 

20. výročí založení. Musíme říct, že se hluboce skláníme před prací zaměstnanců Kamaráda.  

 

Celý listopad probíhal v rámci akce Město příznivé seniorům a rodinám – v této aktivitě Rožnov vyhrál 1. 

místo – naše činnost byla nazvána „senioři v základních a mateřských školách“. Učily jsme děti malovat 

na hedvábí, tvořit krásné a milé předměty z drátků, zdobit perníčky, četly jsme jim před spaním atd. – to 

vše ještě pokračuje. A listopad? – to již byla veliká příprava na 10. výstavu nazvanou Kouzlem adventního 

času. Musím říci, že již delší dobu před tím se uskutečnily kurzy výroby stromečků a andělíčků z papíru 

na výstavu, následovaly další tvořící kurzy, 

střihání větviček, zajišťování materiálů pro 

tvorbu adventních věnců a aranžmá a všech 

organizačních záležitostí. Po tři dny naše ženy 

zdobily, tvořily, připravovaly vše potřebné. V tu 

dobu se taky uskutečnil malý kurz vázání i pro 

chovance zdejšího Domova pro seniory. Výstava 

pro širokou veřejnost se uskutečnila 30. 11. – 2. 

12. 2018 ve Společenském domě. Na přípravě a 

uskutečnění se podílelo asi 60 žen. Během tří 

dnů výstavy jsme přivítaly okolo 2 000 

návštěvníků, mezi kterými byla i předsedkyně 

ČSŽ Jana Chržová a další vzácní hosté. Po celé 

tři dny nám hrála na klávesy paní Jana 

Vařejčková, vystoupily děti z mateřské i 

základní školy, zazpívaly nám ženy. K pohodové atmosféře přispěla i dobrá káva s vánočním cukrovím. 

Výstava byla krásná, tak se vyjadřovalo hodně občanů a nejen z našeho města. 

 

V neděli 9. 12. 2018 se uskuteční poznávací zájezd do Olomouce, další týden pak naše Předvánoční 

posezení členek s předáním vánoční hvězdy aktivní člence našeho spolku. 

 

Potom se už opravdu musíme soustředit na přípravu vánoc pro své rodiny a připravit příjemné a šťastné 

vánoční svátky. A hned po novém roce začínáme zase – hned na začátku ledna nás čeká Večer při 

svíčkách. Tak je to u nás v Rožnově pod Radhoštěm… 

 

 

Sobota jenom pro nás 

 

ČSŽ – Spolek rožnovských žen – nositel ceny starosty města Rožnova za rok 2017 -  uspořádal v sobotu 

3. 11. 2018 v konferenčním sále Valašského muzea v přírodě zajímavé setkání s názvem Sobota jenom 

pro nás.  

 

Nejdříve nás paní Mgr. Eva Kumínková Ph.D., náměstkyně pro odbornou činnost Valašského muzea v 

přírodě, seznámila s módou Valachů v minulém století a potom nás osobně provedla stálou výstavou Jak 

jde kroj, tak se stroj. Potom jsme si prohlédly další expozici Opravdu zmizelý svět, kde jsme mohly 
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posoudit tvrdé životní podmínky v Beskydech.  Darem jsme všechny dostaly od Valašského muzea velice 

krásnou a obsáhlou publikaci k výstavě, plnou barevných fotografií jednotlivých exponátů.   

 

Následovala beseda nad knihou 

Maminčiny básně, se kterou nás 

seznámila bývalá pracovnice městské 

knihovny a naše členka Ilona 

Kroupová. Básně o přírodě, rodině a 

rodné vesnici uspořádala z maminčiny 

pozůstalosti a knižně vydala Marie 

Rethyová, která v besedě 

zavzpomínala na svoji maminku a 

dětství v rodné Zašové.  

 

Ilona Kroupová nás potom seznámila s 

knihou Tož tak, kterou napsal Petr 

Linduška a přečetla nám ukázku o tom, jak staříček chodil na kurz internetu. Pochopitelně jsme celý den 

pojaly pohodově a odpočinkově – bylo místo i na kávičku, frgály, oběd a různé dobrotky, které připravily 

a přinesly naše členky.  

 

Rožnovské ženy uspořádaly toto setkání díky finančnímu přispění města a Valašského muzea v přírodě. 

                                                                  

Mgr. Zdeňka Šlachtová, ZO Rožnov pod Radhoštěm 

 

Den seniorů 

 

V loňském roce se Den seniorů uskutečnil o den dříve v neděli 30. září ve velkém sále Hotelu Moskva. 

Tuto akci připravuje Krajská rada seniorů Zlín. Plný sál přítomných 

dam a pánů přišli pozdravit představitelé města, kraje, primátor 

města Zlína MUDr. Miroslav Adámek, radní pro sociální věci 

Kateřina Francová a krajská radní pro sociální věci Michaela 

Bláhová. Zdravici přednesli i zástupci některých stran a hnutí.  

 

Hlavním hostem a 

také překvapením 

byla ministryně 

MPSV Mgr. Jana Maláčová. K dobré náladě, tanci i 

poslechu hrál Zlínský Big – Bendy. Za KRŽ a ORŽ Zlín 

se zúčastnily předsedkyně Alena Reiskupová a za ORŽ 

předsedkyně Hana Königová a Božena Fischerová. Tuto 

akci také podporujeme také cenami do losování. Dobrá 

nálada je aktivním přístupem ke spokojenému životu a 

stárnutí.  
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Výjezdní zasedání Kolegia Rady seniorů Zlínského kraje 

 

6. 9. 2018 se konalo výjezdní zasedání Kolegia rady seniorů. Sraz byl v Otrokovicích, odkud jsme 

autovláčkem přejeli do Spytihněvy na loděnici a pak lodí Morava dál po proudu až do Starého města. 

Cesta lodí byla zpříjemněna lehkým občerstvením a sklenkou vína. Na palubě nás přivítal Senátor Ivo 

Valenta s Ivem Mitáčkem šťopičkou moravských kapek pro zdraví. Počasí nám přálo a cesta byla 

příjemná. 

Napsala: Božena Fischerová 

 

Drakiáda Střítež 

 

Přesto, že letošní podzimní počasí připomínalo spíše léto, rozhodly jsme se Drakiádu opět uspořádat na 

hřišti Pod Hostýnem. Dne 5. října 2018 se do soutěží v několika kategoriích zaregistrovalo 38 dětí. Počasí 

se nikdy nikomu nezavděčí a pro drakiádu to platí dvojnásob. Takže i když sluníčko svítilo, nebe bylo bez 

mráčku, chybělo tomu trochu větru. Tím, se však nikdy děti nenechají rozhodit a neúnavně se ze všech sil 

snaží dostat draky do vzduchu a chvíli je tam udržet. A když dětem došly síly, ochotně to za ně převzali 

rodiče. Šikovné členky svazu žen upekly dětem buchty, takže měly čím doplnit energii a mohly znovu 

vyrazit do boje s draky.  

Za ČSŽ Střítež Kateřina Rohlederová 

 

Krajská drakiáda Kamaráda Nenudy 

 

Desátý ročník krajské drakiády se povedl na jedničku. Startovalo více jak 150 zapsaných draků a poprali 

se o stupně vítězů za nejzajímavějšího draka, nejvytrvalejšího a nejkrásnějšího. Samozřejmě přednost měli 

draci ručně vyrobení, které si děti zdobily sami. Odpoledne bylo krásné a v programu vystoupily 

tanečníci, kouzelník a agility. Těšíme zase za rok! 

za ČSZ Štípa Ivana Scharfová 
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Oslavy 100 výročí republiky ve Zlínském kraji 

 

ČSŽ Rudice k 100 letům České republiky 

 

Jak v Rudicích oslavily děti 28. říjen? Naše vlast slavila v neděli své 100. 

narozeniny. A děti u toho nesměly chybět, protože je velmi důležité 

vzbuzovat lásku k rodné zemi už u těch nejmenších. Mají být také právem na 

co pyšní. Bohatá historie českého národa, jeho zručnost, pracovitost, nadání 

a píle je známá v celém světě. Toto slavné jubileum jsme slavili 

prostřednictvím Dílniček, ve kterých si malí šikulové vyrobili lampičky a 

lucerničky. Připomněli jsme si také dobu první republiky, listovali jsme v 

kronikách a mlsali sladkosti našich prababiček. Taková poctivá bábovka, 

nebo oblíbené sušenky pana 

prezidenta, které dostaly po něm 

název Masarykovy knoflíky, udělaly 

blaho v bříšku každému. Za soumraku 

se vydal průvod dětí a rodičů k památníku obětem světových válek. 

Tady světýlka z lucerniček v barvách republiky zářila jako 

poděkování za hrdinství našich předků, kteří neváhali položit svůj 

život pro nás, pro budoucí generace. Toto odpoledne určitě přispělo 

k prohloubení lásky k domovu, k naší vlasti, k Rudicím. A jistě 

tento zážitek zanechá v duši dětí silný zážitek a hrdost na to, že jsou Češi. Poděkování patří paní Lence 

Suré, která Dílničky vede.  

Za ČSŽ Rudice Mirka Chupíková. 

ČSŽ Štípa k 100 letům České republiky 

V pátek 26. října se akce k výročí 

vzniku republiky zúčastnila Hana 

Königová, předsedkyně okresu 

Zlín. Byla vysazena památná lípa 

položen věnec u pomníku 

padlých. Na konec byla z 

kostelní věže spuštěna trikolóra.  

Za ČSZ Štípa Kateřina Kupčíková 

Pozlovice k 100 letům České republiky 

9. 10. 2018 proběhlo sázení lípy za přispění všech složek jako Českého svazu žen, hasičů, sportovců, 

junáků a myslivců.  Více fotek v galerii Městyse Pozlovic.  

Za ČSŽ Pozlovice Marcela Pinďáková 
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ČSŽ Zubří k 100 České letům republiky 

 

V letošním roce jsme vzpomínali 100 let od 

vzniku Československé republiky. I naše 

obec se připojila k oslavám a v sobotu 27. 

října se ve sportovní hale uskutečnil 

slavnostní večer s bohatým programem. 

Členky Klubu žen se slavnosti zúčastnily 

v dobovém oblečení a právem si užívaly 

obdivných pohledů. 

 

V listopadu se členky zúčastnily exkurze ve 

výrobním družstvu Irisa ve Vsetíně, kde 

vyrábějí ručně foukané a malované skleněné 

vánoční ozdoby. Mohly jsme sledovat výrobní proces od foukání, stříbření až po malování a konečnou 

úpravu. Využily jsme také možnosti nákupu v podnikové prodejně a udělaly tak radost i svým blízkým. 

Vánočně naladěné jsme pokračovaly do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí, kde v jednotlivých 

místnostech byly umístěny vánoční stromky ozdobené výrobky Irisy Vsetín. Každý vánoční strom byl jiný 

a každý byl nádherný. Mohly jsme si také prohlédnout skleněné vitráže a vyřezávané betlémy. K 

předvánoční náladě přispěly i pomalu padající sněhové vločky.   

Za ČSŽ Zubří Anna Oplatková 

 

ČSŽ Slavičín a Hrádek k 100 letům České republiky 

 

23. 10. 2018  náš svaz žen ze Slavičína byl společně s ženami z 

Hrádku na vernisáži Kouzlo historických filmových plakátů z I. 

republiky.  Vernisáž se uskutečnila v galérii knihovny ve Slavičíně. 

Výstava byla uspořádána k 100. výročí vzniku ČSR. Plakáty dal k 

dispozici z Trenčína pan Lukáš Kubičina, který spolupracuje s 

místním rodákem ing. Janem Tlukou. Po velmi pěkné a zajímavé 

prohlídce jsme společně poseděly a zazpívaly si při kytaře 

prvorepublikové písničky.  Pro všechny to byl příjemně prožitý večer.  

Za ČSŽ Slavičín a Hrádek  Kovaříková M. a Valčíková M. 

 

Rakouské dny Olgy Sehnalové 

 

Rakouské písně, výstavy, beseda o životě Čechů ve Vídni, ale i 

mnoho dalšího čekalo na návštěvníky slavnostního zahájení 

Rakouských dnů v Kroměříži. Před zcela zaplněným sálem ve foyer 

Domu kultury v Kroměříži nejprve zazpívala Beáta Vymlátilová z 

kroměřížské ZUŠ dvě Mozartovy arie a dvě rakouské lidové písně. 

Přítomné diváky pak přivítal velvyslanec Rakouska v ČR Alexander 

Grubmayr, pod jehož záštitou se Rakouské dny konají, a představil 

priority předsednictví Rakouska v Radě EU. V tradiční úvodní 
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besedě, kterou i tentokrát moderovala redaktorka Českého rozhlasu Plus Daniela Vrbová, pak o 

každodenním životě v Rakousku mluvili profesor slavistiky Vídeňské univerzity Stefan Michael Newerkla 

a ředitel-ka českého gymnázia ve Vídni Helena Huber, která pochází z Kroměříže. Pro početné česky 

mluvící obyvatelstvo Vídně přitom první česká škola vznikla již v roce 1872. České stopy ve Vídni 

přiblížil i profesor Newerkla, který vysvětlil, že na vídeňské univerzitě je dokonce nejstarší bohemistika 

na světě, studenti se tam učí česky již od roku 1775. Připomněl také, jak je češtinou ovlivněná vídeňská 

němčina, včetně příjmení a místních názvů, ačkoliv si to dnes obyvatelé Vídně ani nemusí uvědomovat. O 

tom, jak je vzájemná historie a vztahy stále živé, svědčil i nejen rekordní zájem návštěvníků o tuto 

událost, ale i množství dotazů, kterými zahrnuli hosty v průběhu besedy i po ní. 

Zdroj: https://www.sehnalova.cz/rakouske-dny.asp 

Za KRŽ Zlín Kateřina Kupčíková 

 

 

 

Olomoucký kraj 

 

 

Z činnosti ČSŽ ZO Ruda nad Moravou – Hostice 2018 & 2019  

 

Závěrečnou akcí ČSŽ loňského roku byl již tradiční 

výlet na vánoční trhy do Olomouce. V počtu 11 členek 

jsme si prohlédly vánočně vyzdobené město, 

dokoupily dárky u vánočních stánků. Vůní punče a 

opečených klobás jsme si navodily vánoční atmosféru 

a zazvoněním na zvonek splněných přání jsme výlet 

ukončily. Tímto bych chtěla poděkovat p. Mgr. Janě 

Hoffmannové za dobře naplánovaný výlet včetně 

počasí.  

 

Jarní měsíce jsou již tradičně bohaté na akce pořádané 

ženami.  

 

Na Filipojakubskou noc jsme se pobavily na 

historicky 1. reji čarodějnic. V úzkém kruhu 25 

masek jsme spálily symbol – slámovou čarodějnici 

na očištění lidí od neduhů a zlých myšlenek. Tak 

budeme doufat, že se akce podařila. 

 

 

V květnu tohoto roku jsme se vydaly na tradiční 

otvírání studánky. Za zpěvu písně, napsané pro tento 

účel jsme studánku vyčistily, odemkly velkým 

klíčem a věnovaly se vnoučatům, které každoročně 

chodí s námi do přírody. 

 

 

 

https://www.sehnalova.cz/rakouske-dny.asp
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Oslavy dne dětí připadají už po mnoho let na 1. 

června. Členky ČSŽ připravují oslavy již od roku 

1989. Na třicetileté výročí jsme připravily novou 

cestu pohádkovým lesem, spoustu soutěží, děti 

byly odměněny malými dárečky, sladkostmi a 

tradičními srdíčky od hodných čarodějnic. Na 

konci cesty čekalo občerstvení-párek v rohlíku a 

limonáda. Oslav se zúčastnilo 111 dětí s četným 

doprovodem. Poděkování za přípravu, účinkování 

a sponzorské dary patří všem zúčastněným.   

       

 

OÚ Ruda nad Moravou uspořádal pro své seniory 

zájezd do Litomyšle. Krásné město nás přivítalo 

chladnějším počasím. Za doprovodu pí. Hoffmannové 

si účastníci zájezdu prohlédli byt B. Smetany, krásný 

zámek a Růžový palouček, kde se loučili čeští bratři při 

odchodu z vlasti po třicetileté válce. Výlet se líbil, 

krásná Litomyšl v nás zanechala hluboký dojem. Chtěla 

bych poděkovat Obecnímu úřadu za dobře připravený 

zájezd a těšíme se na další poznávání míst naší pěkné 

republiky. 

 

Za ČSŽ, Ondráčková Marie 

 

 

Štědrý Ježíšek v dětských domovech 

 

Ježíšek byl pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava 

Okleštka. Předsedkyně spolku žen Rouské paní Liběna Hrešková a paní 

Zdeňka Táborská již po jedenácté, navštívily dětské domovy. V letošním 

roce se nadělovalo v dětském domově Lipník nad Bečvou a na Plumlově. 

Právě na Štědrý den jsme chtěly splnit nejedno dětské přání a obdarovat 

opuštěné děti, které v domovech zůstaly právě v tento den a zpříjemnit jim 

čekání na Ježíška. 

 

Loni jsme nadělovaly již v sobotu 15. prosince 2018.  Z obce jsme vyjely 

kolem oběda a zamířily do dětského domova do Lipníku nad Bečvou.  Před 

domovem nás již čekal strejda a paní ředitelka tohoto zařízení, kteří nás 

velmi pěkně přivítali. Jakmile nás děti spatřily, začaly skotačit a tahaly nás 

za rukávy a už se nemohly dočkat nadílky. V tomto domově mají mimo jiné i roční holčičku Vanesku, ta 

se právě vyspinkala tak jsme si ji mohly pochovat. Šla z jedné náruče do druhé. S námi na návštěvu přišli i 

hosté, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Šoltys Bc., místostarosta města Hranic pan 

Daniel Vitonský a jezdci v závodech do vrchu pánové Zdeněk Kráčmar a Zdeněk Chudoba. Letos jsme 

přivezly mnoho vánočních dárků, ale i jedno velké překvapení. Dárečky jsme ukládaly pod stromeček. 

Jakmile to děti viděly, zůstaly stát s pusinkami dokořán a jen očičkami sledovaly, který dárek je právě 

jejich. Děti nám zazpívaly koledy a už se těšily, až zazvoní zvoneček a budou se rozdělovat dárky.  
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Dárků se ujali hosté a začala nadílka. Po rozdání dárků čekalo na děti ještě jedno velké překvapení a to 

jízdní kola, které zajistili paní Veronika Cichá a pan Wolfgang Jaksch. Pro menší děti čekaly koloběžky. 

Přála bych Vám vidět ten úžas a údiv dětí. Jejich reakce „ty jo, to je boží… to je paráda… super…“  

Radost a rozzářené oči všech dětí, je ten největší dárek.  

 

Po rozdání posledního dárku jsme se rozjely do Dětského domova na Plumlově. Do tohoto domova s námi 

šel sám hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk. Přívítaly nás nejen tety, ale i sám pan ředitel 

zařízení. I do tohoto domova jsme dovezly spoustu dárků, které jsme ukládaly pod stromeček. Po 

zazvonění zvonečku vešly děti, které už netrpělivě pokukovaly po dárcích, které byly pod stromečkem. I 

tady byla velká radost z dárků. Ondrášek, jehož srdíčko si získalo naše sympatie nás objímal jakou měl 

radost. I tento chlapec se chtěl nejen pomazlit, ale i obejmout. Právě láska těmto dětem moc chybí. Tety se 

o děti moc dobře starají, ale mateřskou lásku jim nikdo dát nemůže. Osudy některých dětí jsou otřesné. I v 

tomto domově na ně čekalo příjemné překvapení ve formě jízdních kol a koloběžek.  Děti a jejich reakce i 

tady byly úžasné. Konečně mohou jezdit na výlety společně. Po rozdání dárků jsme si s panem hejtmanem 

a dětmi šli chvilku posedět. V ten moment se na klíně pana hejtmana usídlil malý chlapeček Danielek, 

který pana hejtmana objímal a tulil se k němu. Pan hejtman ho nejen pochoval, ale vyprávěl mu i pohádku. 

Věřte nebo ne, ale byl to nádherný pocit vidět, jak si dokážou i pánové získal nejedno srdíčko právě těchto 

dětí. Většina dětí nás šly vyprovodit až k autu a říkali, teto vem si mě sebou, právě tato věta nás dostala, 

tak, že nám ukápla nejedna slza …. musely jsme slíbit, že opět přijedeme. Všechny dárečky byly za 

finanční podpory Vás kamarádů, sponzorů a partnerů a všem patří velké poděkování. Rozzářené oči těchto 

dětí, je tou největší odměnou. 

 

Hrešková Liběna, ZO Spolek žen Rouské 

 

 
 

 

 

Kdo si hraje, nezlobí, aneb čarodějův učeň 

 

Spolek žen Rouské, ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou ,,Dukelskou“, uspořádal dne 22. 9. 

2018 jedenáctý ročník oblíbené akce ,,Kdo si hraje, nezlobí, aneb čarodějův učeň“. 

 

Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava Oklešťka a za finanční podpory 

Olomouckého kraje, i města Hranic. Jedenáctý ročník se nesl tentokrát v duchu čar a kouzel. Celá akce se 

konala na hřišti Dukla v Hranicích. V tomto roce bylo přihlášeno rekordní počet dětských domovů, s 

velkým počtem dětí z Olomouckého, Severomoravského i Zlínského kraje. Loni jsme také vyhlásily 

soutěž o nejlepší kostým čaroděje a čarodějky. Celkem se nám sešlo 129 masek. 
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Celá příprava trvala několik měsíců, vymyslet soutěže, čarodějnou tajenku nejen pro děti, ale i pro dospělé 

je vždy velký oříšek. Realizace akce samotné pro nás začíná již středou, kde se začíná navážet zboží, ceny 

pro děti. Ve čtvrtek se dovezou vítězné poháry, dodělávají se šerpy a kulisy, které kreslí Ilonka Dopitová. 

Tentokrát vytvářela plameny, které se ji moc povedly. V pátek ráno přijeli vojáci z Hranic a začali se 

stavbou stanů a se zázemím pro děti. Za to jim patří velké poděkování. Další členky se podílely na 

doprovodném programu a jeho realizaci. V sobotu ráno nám na pomoc přijeli pořadatelé z různých koutů 

naší země např. Liduška z Českých Budějovic, Kubík ze Studénky, kamarádi ze Šternberka, Simona ze 

Stříteže. Vše se chystalo na příchod dětí, na stolech bylo ovoce, limonády … Kamarádi ze Šternberka 

dovezli nejen dětem hračky, oblečení, ale 

hlavně dobrou náladu. Právě jeden z těchto 

kamarádů, byl námi přemluven a oblečen do 

kostýmu čaroděje Merlina, který mu moc 

slušel.  

 

Ve třináct hodin se na nás usmálo sluníčko a to 

pomohlo našemu spolku v návštěvnosti široké 

veřejnosti. Všechny členky se převlékly do 

kostýmů čarodějek. Bylo tolik krásných masek, 

že porota měla opravdu velký oříšek, ohodnotit 

ty nejlepší. Celkem se na naší akci sešlo 346 

dětí, které obdržely u vchodu kupón na svačinu 

a večeři. Členka spolku Liduška Vašíčková s 

pomocnicí Liduškou z Českých Budějovic, 

Karličkou Hilscherovou a Markem Hořelkou ochotně podávali u vchodu informace o programu a 

odměňovali děti upomínkovými předměty a sladkosti za vyluštěnou tajenku. 

 

Před pódiem byly kulisy plamenů a hořelo několik loučí, aby i návštěvníci mohli nasát čarodějnou 

atmosféru. 

 

Samotný program se nesl v duchu čar a kouzel, kde si děti mohly zalétat na koštěti, navléct si korálky z 

těstovin, vybarvit si obrázek čaroděje a další atrakce. Na čarodějné stezce měly děti najít indicie a vyplnit 

čarodějnou tajenku. V kulturním programu vystoupil Mág Radek, který ukázal čáry a kouzla. Odměněn 

byl velkým potleskem. K tanci a poslechu nám hrála skupina Trumf ze Šternberka. V zadních prostorách 

hřiště byla i kouzelná komnata, kterou 

vytvořili žáci třetích ročníků SPŠ 

Hranice, kde dětem ukazovali různá 

kouzla z chemie. Nádherné vystoupení 

měla i děvčata s orientálními tanci, která 

sklidila velký potlesk.Nechybělo ani 

vystoupení členek Spolku žen Rouské v 

kostýmech čarodějek. Za tento výkon, 

byly odměněny potleskem a patří jim 

velký dík. 

 

Po sedmnácté hodině jsme začali s 

vyhodnocením masek a dětských 

domovů, které měly za úkol donést 

ručně vyrobené koště a kouzelnickou 

hůlku, na místě měly vyplnit test o 

historii čarodějů a čarodějek.  
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Odborná komise poté rozhodla o vítězi. 

 

1. místo – dětský domov Hranice 

2. místo – dětský domov Prostějov 

3. místo – dětský domov Frýdek Místek 

4. místo zbylé dětské domovy 

 

Každý dětský domov obdržel vítězný pohár z rukou 

náměstka hejtmana Olomouckého kraje, pana Pavla Šoltyse, 

diplomy rozdal pan Daniel Vitonský, věcné ceny dala paní 

Lenka Kopřivová, která dětem donesla i sladkou odměnu a 

účastnické listy pro všechny děti dával pan Jiří Lajtoch. 

 

Před závěrem k předsedkyni spolku došli zástupci Veselíčka a předali ji malou kytičku, jako poděkování 

za pozvání a dobře uspořádanou akci. Velké překvapení pro děti, měla nachystané paní z Úsova, která 

zdarma malovala děti na obličej. 

 

Po vyhodnocení se dětem rozdaly plyšové hračky, upomínkové předměty a čekala je skvělá teplá večeře, 

kterou nám uvařili vojáci. 

 

Závěrem bylo velké překvapení, pěna, kterou udělali dobrovolní hasiči z Hranic. Za spolek žen jim musím 

moc poděkovat, neboť závěr celé akce byl nejlepší… 

 

Tento e-mail mi přišel od strejdy z dětského domova v Havířově: 

 

Tato reakce mluví za vše, děláme to pro 

radost a nadšení právě těchto dětí…Pozitivní 

reakce jsme zaznamenali i z řad veřejnosti….. 

 

Poděkování patří všem členkám spolku žen 

Rouské – Lidušce Vašíčkové, Iloně Dopitové, 

Martince Kopečkové, Lence Golové, Elišce 

Jirčíkové, nové člence Karle Hilscherové a 

nečlenovi Markovi Hořelkovi a pořadatelům, 

kteří nám pomáhají při celkové realizaci akci 

samotné. 

 

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez 

Vás by nešly tyto akce vůbec dělat. 

 

 

 

Za Spolek žen Rouské-

předsedkyně spolku Liběna 

Hrešková 

 

 

  

 

 

 

Dobrý večer paní Hrešková, 

 

tak mi to nedá a ještě teď Vám musím napsat. Vlastně 

ani ne tak napsat, jako poslat jedno VELKÉ 

PODĚKOVÁNÍ!!! Moc pěkná akce a to co jste 

všechno pro nás se svým týmem zajistila. Docela mě 

mrzí, že jsme tam nemohli být déle. Cítil jsem se tam 

moc fajn a myslím, že v tomhle ohledu na tom naše 

děti byly podobně. Aspoň z jejich nadšených reakcí. 

 

Tak snad zase příští rok. Už teď se těšíme. 

 

za DD Havířov strejda David 
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III. Mezinárodní sportovní hry seniorů - Olomouc 2018 

 

Ve dnech 16. - 19. 7. 2018 proběhly v Olomouci III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Český svaz žen 

se i v letošním roce těchto her zúčastnil jako 1 z 19 družstev. Mezi družstva z Česka byla i z Maďarska, 

Slovenska a 2 z Polska. 

    

První den se účastníci akce sešli na internátě SŠP v Olomouci. Podvečer si mohli soutěžící vyzkoušet 

některé disciplíny na stadionu. 

 

Další den po slavnostním zahájení těchto her předsedou Rady seniorů ČR p. Dr. Pernesem, ředitelkou 

Milenou Hesovou a vystoupením pozvaných hostů mezi nimi byl i ministr kultury p. Antonín Staněk, 

hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a další. Nechybělo před vlastními závody ani rozcvičení 

všech soutěžících. Potom nastalo velké zápolení v 

soutěžních disciplínách. Sportovního ducha senioři uplatnili 

v hodu šipkami, petangu, střelbě florbalovou holí pěti 

míčky do malé branky, hodu kroužky na kužel, převozu 

břemen na kolečku 

na čas, střelbě 

golfovou holí na terč, 

při běhu s míčkem na 

tenisové raketě také 

na čas, při bollo ballu 

– tj. Hodu třemi páry 

svázaných 

tenisových míčků na vzdálenost 4 metrů, běhu (ženy 40m a muži 

70m) a hodu granáty na cíl. S dobrou náladou nás přijely povzbudit 

z ústředí ČSŽ paní Dagmar Wágnerová a Magda Fišerová. Všichni 

zúčastnění prožili krásný a zábavný den a užili si spoustu legrace. 

 

Ve středu nám již počasí nepřálo. Vybaveni deštníky a pláštěnkami 

při seznamování s pamětihodnostmi Olomouce a okolí jsme si 

dobrou náladu zkazit nenechaly. Naše obzory doplnili průvodci 

zajímavým výkladem. 

 

Na slavnostním večeru byly vyhlášeny výsledky. Medaile předával premiér Andrej Babiš a diplomy opět 

hejtman kraje, pan Ladislav Okleštěk. 

 

Ženy (ČSŽ) měly sestaveny toto družstvo:  

Vedoucí družstva: Jana Hoffmannová, kapitánka: Dana Poláková, členky: Jiřina Tomečková, Jarmila 

Sehnálková (Olomoucký kraj), Miroslava Olšáková, Božena Bílková, Jiřina Kosiecová (Moravskoslezký 

kraj), Anežka Jarošová, Valerie Lukášová (Královéhradecký kraj). 

   

Umístění:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Božena Bílková – 1. místo v hodu kroužkem na kužel a nejstarší 

účastnice těchto her, která obdržela kytici a medaili 

 

Anežka Jarošová – 2. místo v hodu granátem na cíl 

 

Valerie Lukášová – 2. místo v petangu 

 

Družstvo obsadilo celkově 14. místo 
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Absolutním vítězem se stalo družstvo 

Plzeňského kraje, 2. místo obsadilo družstvo 

Moravskoslezského kraje a 3. bylo družstvo 

Jihočeského kraje. 

 

Pamětní medaile III. MSH OLOMOUC 2018 

obdrželi všichni účastníci těchto her. 

 

Oficiální ukončení setkání seniorů provedl 

opět předseda RSČR . Dr. Pernes a současně 

oznámil, že příští ročník MSHS proběhne v 

Českých Budějovicích. Potom následovala 

volná zábava s hudbou, kde mohli účastníci při 

vzájemných diskusích i při tanci vzpomenout 

na pěkné zážitky uplynulých dní. 

                                                                                                                  

Jana Hoffmannová, vedoucí družstva ČSŽ 

 

  
 
 
 

Moravskoslezský kraj 

 
Poznávejme se navzájem 

 

Krajská rada žen Moravskoslezského kraje ve spolupráci z ORŽ Havířov připravila pro své členky akci 

pod názvem: „Poznávejme se navzájem“, akce se uskutečnila 22. června 2019 a KRŽ MSK na ní uvolnila 

částku 16 730 Kč. Autobusy, které převážely naše členky po okolí Havířova, pak zaplatila ORŽ Havířov. 

 

Podle ohlasů členek se akce všem líbila. Jen pár názorů: Danuše Námešná, předsedkyně ZO ČSŽ Nová 

Běla prohlásila, že to bylo super a měly bychom v těchto akcích pokračovat. Mgr. Ivana Bollogová je 

předsedkyni ZO Ostrava - Hrabová a akce podle ní a jejich členek neměla chybu. Předsedkyně ZO 

Karviná - Mizerov, paní Mária Štefanovičová, byla nadšená. Za dva dny by se nedověděla a neviděla tolik 

věcí, jak za tento jeden den.  
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KRŽ MSK děkuje za tyto kladné ohlasy a je jen na 

členkách ČSŽ MSK, jakou akci realizujeme příští 

rok. Náměty prosím zasílejte na KRŽ MSK. Ten 

nejlepší se bude KRŽ MSK snažit realizovat.  

                                                                             

Za KRŽ MSK VKS Zdeňka Mokrošová   

 

 

 

Putujeme Havířovem, aneb poznáváme se 

navzájem - krajská akce očima účastnice   
 

Okresní organizace ČSŽ v Havířově ve spolupráci s 

krajskou radou uskutečnila putování městem 

Havířovem pro členky ČSŽ Moravskoslezského kraje. Padesát zástupkyň okresních organizací (Ostrava - 

Hrabová, Stará Bělá, Frýdek - Místek, Václavovice, Orlová - Lutyně, Karviná - Mizerov, ORŽ - Havířov, 

Petrovice u Karviné) se sjelo v sobotu 22. 6. do Havířova. Putování zahájila předsedkyně KR ČSŽ paní 

PaedDr. Milada Halíková, která přítomné seznámila s programem akce a v základních údajích představila 

město Havířov. V Městské knihovně pak kronikářka města paní Dvořákova připravila pro účastnice 

putování hodinovou video prezentaci z kulturních a sportovních akcí, které ve městě proběhly v roce 

2018.  

 

Po dobré svačině ve formě svatebních koláčků a kávy, nebo čaje 

jsme se autobusem přesunuly do Životic, kde jsme položily k 

pomníku obětem „Životické tragédie“ kytici a navštívily jsme 

také Životické muzeum. Zastavily jsme se u Těrlické přehrady a 

po dobrém obědě v podobě svíčkové, kterou pro nás připravila 

Střední hotelová škola Tajovského, jsme se pěšky přesunuly do 

výstavní síně Viléma Wünscheho v KD L. Janáčka. Zde jsme také 

naše putování Havířovem zakončily. Prohlídka výtvarné expozice 

pod názvem „Báječní hrdinové současné dětské literatury“ se 

ženám velmi líbila. Autory překrásných ilustrací a obrázků pro děti byli ilustrátoři a malíři Petr Sis, Věra 

Jandourková a Dagmar Urbánková.  

 

Nápad putovat a poznávat města a obce členek ČSŽ Moravskoslezského kraje je výborný. Škoda, že 

nemáme více časového prostoru seznámit se také s činností členek, které v daném městě nebo obci působí 

a vyvíjejí svou činnost. Tím bychom se opravdu lépe navzájem poznaly. 

Účastnice Mgr. Jarmila Tyrlíková 

 

  



 

~ 32 ~ 

 

Osobnost roku 2018 

 

Krajská rada žen Moravskoslezského kraje a 

Havířovské babky nominovaly naši dlouholetou 

členku ČSŽ, Boženu Bílkovou, na osobnost roku 

2018 za kulturu.                         

      

Dne 8. dubna 2019 bylo toto ocenění (kulturní oblast 

v kategorii Osobnost kultury za tok 2018) Boženě 

Bílkové za dlouholetý rozvoj kulturního dění 

v městě Havířov a příkladný osobní přístup k rozvoji 

spolkového života žen uděleno.  

 

Primátor statutárního města Havířova Bc. Josef Bělica 

Jsme rády, že toto ocenění naše členka obdržela a 

je zúročená její dlouholetá práce pro ČSŽ.  

 

Dne 15. října oslaví paní Bílková své 85 

narozeniny a i v tomto věku je velice aktivní. Je 

místopředsedkyni Krajské rady žen MSK, 

místopředsedkyni Okresní rady žen Havířov a 

předsedkyni Základní organizace č.5 Havířov. 

 

                                                                         

Zapsala Zdeňka Mokrošová 

 
 

 

Recyklace  

 
Naše ženy z ČSŽ MSK jsou velice šikovné a z materiálu, který se běžně 

vyhazují, dokáži udělat výrobky, které potěší. Z plastových láhví a z roztrhaných 

dětských punčocháčů dokáži vyrobit kytky, z reklamních tiskopisů náramky, 

nebo košíky; zbytky vlny se také využijí, třeba na Velikonoční výzdobu. Je to 

jen malá ukázka toho, jak se tento materiál může využít a nevyhazovat na 

skládky. 

 

Mokrošová Zdeňka, vedoucí krajského střediska 
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Komunální volby 2018 a ČSŽ 

 

VOLBY 2018 – vyhodnocení 

 

V říjnu 2018 se uskutečnily komunální volby: jak známo, účast žen ve veřejném dění naše organizace 

podporuje a stojíme si za názorem, že je potřebné získávat více žen do politiky pro jejich praktičnost, 

empatii a mnohdy i lepší rozhled a nadhled. Nehledě na profesní kvality, samozřejmě. Na základě 

zaslaných žádostí o finanční podporu jsme tyto ženy, členky ČSŽ, i tentokrát finančně podpořily. 

 

V roce 2018 se sešlo celkem 9 žádostí o finanční podporu, z toho požádalo 3x hnutí nezávislých kandidátů 

/ kandidátek a 7 nezávislých kandidátek. Nutno podotknout, že některé členky ČSŽ, které se již delší dobu 

ve veřejném životě angažují, svou žádost neposlaly, a to z toho důvodu, že nekandidovaly jako nezávislé 

kandidátky (což bylo jedním z kritérií pro zvážení žádosti o finanční podporu) nebo se své práci na 

komunální úrovni věnují již dlouhodobě a tuto finanční podporu zkrátka z různých důvodů nechtěly či 

nepotřebovaly.  

 

Na základě schválených kritérií byly všechny příspěvky vyplaceny bankovním převodem na základě 

uzavřené Darovací smlouvy, v celkové výši 118 820 Kč. Zároveň jsme požádaly o řádné vyúčtování 

/zpětné prokázání vynaložených nákladů na kampaň průkaznými doklady i o sdělení informací ohledně 

výsledku voleb spolu se zprávou o podílu na vedení obce. 

 

Ve většině případů byly kandidátky úspěšné a všem proto dodatečně tímto gratulujeme! Nebudeme je zde 

uvádět všechny jmenovitě, ale jsme hrdé na to, že máme ve svých řadách nové i tzv. staronové starostky 

obcí, místostarostky i zastupitelky, a to v celkovém počtu zhruba 90 žen. Zároveň ovšem nevylučujeme, 

že o dalších úspěšných kandidátkách z našich řad ani nevíme.     

 

 

A zde několik příkladů přímo z terénu od našich členek: 

 

1. Obec Žleby, okr. Kutná Hora 

Zúčastnili jsme se voleb do zastupitelstva Obce Žleby v r. 2018 jako Sdružení nezávislých kandidátů obce 

Žleby a okolí. Zastupitelstvo obce čítá 11 zastupitelů, takže i naše kandidátní listina měla 11 kandidátů 

s průměrným věkem 37,5 a se zastoupením žen 64%. 

 

Volby jako strana jsme vyhráli a získali 4 mandáty – kandidátka z 1. místa, kandidát ze 3. místa, 

kandidátka ze 4. místa a kandidátka z 6. místa. Na ustavujícím zasedání se bude o místo starostky ucházet 

kandidátka z 1. místa. Na počty hlasů ze všech kandidátů napříč stranami se umístily naše tři kandidátky 

na 2. až 4. místě. 

 

Dotace byla použita na volební kampaň, která spočívala v roznosu miniletáčků s tématy do poštovních 

schránek v první vlně ke konci srpna, roznos letáků s konkrétními cíli a vylepení plakátů v obci v polovině 

září. Zároveň jsme založili stránku na facebooku (http://www.facebook.com/snkzlebyaokoli) a pravidelně 

jsme zde zveřejňovali konkrétní cíle a představy, kterých chceme v zastupitelstvu dosáhnout. 

Po volbách v polovině října jsme ještě roznesli letáčky s poděkováním. 

Paní Ludmila Záklasníková je nově zvolenou starostkou. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/snkzlebyaokoli
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2. Obec Čestice, okr. Strakonice 

Dobrý večer, posílám informace o výsledku 

komunálních voleb v naší obci Čestice. Utvořily 

jsme jako členky ČSŽ Čestice kandidátní listinu 

s 11 členkami, z toho bylo celkem 8 členek 

svazu. Do zastupitelstva obce postoupila členka 

svazu, paní Irena Hartlová, která zastupovala 

ženy již v minulém volebním období… Ještě 

jednou moc děkuji za ženy za finanční příspěvek 

na volební kampaň. S pozdravem Jana 

Kubešová, ČSŽ Čestice, okres Strakonice. 

 

3. Obec Novosedlice, okr. Teplice 

Dobrý den, získala jsem mandát zastupitelky. 

Vzhledem k tomu, že z našeho hnutí je menšina, 

vyjednáváme s vítězným hnutím o další možné 

posty Jsem s pozdravem Ing. V.Součková- 

předsedkyně ZO Novosedlice 

 

4. ZO ČSŽ Poličná, okr. Valašské Meziříčí 

Dlouholeté členky této ZO paní Pavla Horáková 

a paní Hana Milotová byly opětovně zvolené 

jako zastupitelky obce Poličná. Sdružení 

nezávislých kandidátů Rodáci získalo celkem 

48,56% hlasů. 

 

5. Obec Počenice - Tětětice, okr. Kroměříž 

Do zastupitelstva se probojovaly dvě členky 

ČSŽ, a to Pavlína Procházková a Ivana 

Szedláková. Paní Pavlína Procházková byla 

navíc opětovně zvolena starostkou. 

6. Obec Lišany, okr. Rakovník 

Za Sdružení nezávislých kandidátů Lišany pro 

všechny byla zvolena zastupitelkou obce paní 

Miloslava Nováková. 

 

7. Havlíčkův Brod 

 

Za hnutí Ženy za Brod byla nově zvolena radní 

města Havlíčkův Brod PhDr. Ivana Štrossová.  

 

8. Obec Bděněves, okr. Plzeň – sever 

Podpořenou a úspěšnou kandidátkou ve volbách 

2018 se stala paní Helena Pacovská, která je tak 

staronovou zastupitelkou obce.  

 

9. Obec Třebihošť, okres Trutnov 

Ze ZO Třebihošť kandidovaly do zastupitelstva 

obce 3 členky, a to Jana Hlavatá (1. místo), Mgr. 

Barbora Cermanová (2. místo) a Ing. Iva 

Gracíková (4. místo). Všechny tři ženy byly ve 

volbách úspěšné a pro nové volební období jsou 

zastupitelkami. Tyto kandidátky nežádaly od 

ČSŽ finanční příspěvek na volby. 

 

10. Okres Náchod 

2 starostky v okrese Náchod: a sice  v obci 

Hynčice  - Věra Hermonová, obci Zaloňov - 

Rtyně Jaroslava Svobodová. Tyto kandidátky 

rovněž od ČSŽ finanční příspěvek na volby 

nežádaly. 

 

 

Pokud chcete zveřejnit fotky z Vaší akce (příp. i videa) na centrálním Facebooku ČSŽ, posílejte 

prosím fotografie neupravené (zejména nezmenšené) v původním formátu (.jpg) vždy na adresu: 

predsedkyne@csz.cz  

 

Předmět emailu: FB – fotky z akce … 

 

Nezapomeňte k fotkám připsat pár informací jako např.: název akce, datum, kdo ji pořádal apod. 

Děkuji! Jana Chržová 

www.facebook.com/CeskySvazZen/ 

mailto:predsedkyne@csz.cz
http://www.facebook.com/CeskySvazZen/


 

~ 35 ~ 

Z našich projektů 

 

Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce 

 

V životě přicházejí změny a stává se, že si pak mnohé z nás kladou otázky: „ Co budu dál dělat, co umím 

a co mohu nabídnout svému zaměstnavateli?“ Na tyto otázky vám neodpoví úřad práce, na tyto otázky se 

po dobu dvou let (2017 – 2018) snažily odpovědět samy sobě účastnice projektu „Zapojte se! Účastí ve 

veřejném životě na trh práce (OPZ, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003410). 

 

Projekt, realizovaný ve spolupráci s neziskovou organizací Fórum 50% a s Asociací Montessori, se 

zaměřil na problémy žen (především matek dětí do 15 let a žen ve věku 55+ ) se vstupem a postavením na 

trhu práce. Trhem práce rozumíme nejen zaměstnání, ale i účast ve veřejném životě. Politická práce a 

práce v neziskových organizacích je službou lidem, ale i povoláním, k jehož získání a zvládnutí je potřeba 

určitých vědomostí a schopností. 

 

V rámci jednotlivých projektových programů projekt pomohl ženám překonat bariéry, které jim 

komplikují přístup na trh práce i do veřejného života. V průběhu květen – říjen 2017 proběhly ve 

vybraných krajích (Středočeském, Karlovarském, Pardubickém a Moravskoslezském) nejdříve motivační 

setkání s cílem seznámit ženy s jednotlivými 

aktivitami projektu a oslovit je do té míry, aby dále 

projevily zájem pokračovat i v aktivitách dalších a 

průběžně se po dobu daných dvou let setkávat. 

Nutno podotknout, že takový ohlas realizátorky 

projektu ani nečekaly. Následný vzdělávací program 

a pořádaná síťovací setkání žen byly hodnoceny 

velmi kladně. Předaly se zde nejen nové zkušenosti, 

podněty či postřehy, ale také pomocné kontakty a 

vznikla nová přátelství.  

 

V Ostravě, Mníšku pod Brdy, Karlových Varech a 

Pardubicích jsme spolu s Českým svazem žen a 

Asociací Montessori uspořádali síťovací setkání žen 

na téma, proč je důležité volit a jak rozhodnutí v 

politice dopadají na náš každodenní život. Děkujeme vystupujícím političkám, které se podělily o svůj 

příběh, jak vstoupily do politiky - Věra Palkovská (primátorka Třince), Dagmar Novosadová (starostka 

Kunína), Daniela Páterová (zastupitelka Mníšku pod Brdy), Monika Červíčková (poslankyně), Jitka 

Pokorná (starostka Nové Role), Lucie Trčková (komunální politička v Sokolově), Michaela Matoušková 

(starostka Řečan nad Labem) a Blanka Zaklová (starostka Chvaletic). Setkání proběhla díky projektu 

Zapojte se: Účastí ve veřejném životě na trh práce. 

 

Projekt, který doufal ve změnu a inicioval zvýšení zájmu žen ohrožených na trhu práce o aktivní účast na 

veřejném životě a v budoucnu i zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích - specificky v komunální 

politice, kde se zvýší diverzita místních zastupitelstev, do kterých se zapojí ženy různých věkových 

kategorií – byl úspěšný.   

  

„Po rodičovské dovolené jsem se už nechtěla vrátit do komerčního světa. Přála jsem si, aby mnou 

odvedená práce měla ještě nějakou přidanou hodnotu. A to nejen pomáhat konkrétním lidem, ale naší 

obci a společnosti vůbec. Zní to jako klišé, ale je to tak. Přihlásila jsem se do výběrového řízení na 

ředitelku neziskové organizace a vyhrála,“ vypráví Žaneta Salátová, současná ředitelka Mateřského a 
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Dobrovolnického centra v Karlových Varech. A nelituje. „Na práci v neziskovce mě baví rozmanitost, 

svoboda, potřebnost… Našla jsem mnohem víc, než jsem hledala. Navíc se mi velmi dobře daří slaďovat 

pracovní a rodinný život. Zapojila jsem celou rodinu a baví nás to. To bych v jiné práci asi nemohla,“ 

doplňuje Žaneta. 

 

Místostarostka Mníšku pod Brdy, Daniela Páterová, sama čtyřnásobná matka, říká:  

 

„Můj osobní postřeh je, že ženy, které zprvu působí v neziskovém sektoru, se často dostanou i do 

politiky. Měla jsem to tak i já – nejprve jsem pracovala pro Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a 

vícerčaty a až později jsem se zapojila do komunální politiky. Znám celou řadu žen, které to měly nebo 

mají stejně. V neziskovce jsou vaše možnosti věci ovlivňovat omezené, v politice můžete řadu věcí 

rozhodovat přímo. Jako matka 4 dětí jsem již ze svých předchozích zaměstnání zvyklá dobře si 

zorganizovat pracovní den tak, abych se po práci mohla intenzivně věnovat svým dětem. Považuji za 

nutnost oddělovat pracovní a rodinný život a být plně zapojena vždy do toho jednoho. V politice cítím 

zkušenosti z velké rodiny jednoznačně jako výhodu. S dětmi i manželem o své práci často mluvím a oni pak 

mají větší pochopení, když musím občas do práce třeba i ve večerních hodinách. 

 

Zapojení žen do politiky 

považuji za velmi důležité. Ženská 

energie, jejich emoce a empatie je v 

politice velmi potřebná. Ženy jsou 

zpravidla velmi efektivní, 

zodpovědné a loajální. Jen bych si 

přála, aby více žen chápalo své 

ženství jako výhodu a nebály se do 

politiky zapojit.“ 

 

Předpoklad, že část účastnic 

projektu se bude aktivněji 

angažovat v rámci neziskového 

sektoru (zaměstnání v NNO nebo 

založení vlastní organizace apod.) 

nebo se ženy více zapojí do 

veřejného života, se nakonec po komunálních volbách v r. 2018 splnil. 

 

 

CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině 

 

V listopadu 2017 začalo Informační poradenské centrum Vysočina o.p.s, Horní 197, Havlíčkův Brod (dále 

„InPc“) pod vedením ředitelky Bc. Darii Čapkové realizovat celokrajský partnerský projekt CÍL. 

Realizátorem projektu je ČSŽ a partnerem projektu je InPc a Třebíčské centrum. Projekt je určen 

především pro osoby pečující o malé děti do 15 let věku, osoby zdravotně znevýhodněné, samoživitele; 

osoby, které mají finanční a existenční problémy způsobené ztrátou partnera, rozvodem, neplacením 

alimentů a pod, ale také pro osoby ohrožené domácím násilím. 

Projekt se zaměřuje svým Motivačně orientačním programem na 

rozšíření znalostí uplatnitelnosti na trhu práce, ale také nabízí 

aktivity, jako je meditace, ženské kruhy, semináře sebepoznání či 

zdravý životní styl. Další aktivitou projektu, kterou může veřejnost 

využít je bezplatná psychologická a sociálně právní poradna. Všechny 
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aktivity jsou zdarma, je zajištěno i hlídání dětí. Dalším benefitem je proplacení jízdného v ceně veřejné 

dopravy. Semináře a kurzy programu již běží a stále je možné se do nich zapojit.  Všechny informace 

najdete na internetových stránkách a facebooku InPc, nebo se můžete zastavit osobně, kde se vám bude 

každé pondělí od 9 do 14 hod. věnovat Ilona Heijting – odborná asistentka projektu.  

 

Bc. Daria Čapková, ředitelka InPc  

Z ohlasů našich klientek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už to bude skoro rok, co jsem se zapsala do projektu Cíl a myslím, že 

nebudu přehánět, když řeknu, že mi tento projekt pomoh vrátit zpět 

sebevědomí a sebeúctu. 

 

Z motivačně-orientačního programu nejvíce oceňuji komunikaci a 

sebeprezentaci, kdy pro mne do té doby bylo téměř nepředstavitelné 

stoupnout si před lidi a mluvit třeba jen sama o sobě. Ten pocit, kdy 

člověk překoná svůj strach a zjistí, že se to dá zvládnout, je úžasný a 

osvobozující. Pro mne to byl první, ale zásadní krok k tomu nebát se 

dál překonávat sebe sama.  

 

V rámci tohoto projektu pravidelně navštěvuji psychologickou 

poradnu. Sice jsem o návštěvě psychologa uvažovala již delší dobu, 

ale byla to pro mne finančně náročná záležitost. Proto jsem za tuto 

možnost opravdu vděčná. 

 

Dalším zajímavým programem jsou ženské kruhy, kdy si uvědomíte, 

že „v tom nejste sama“. 

 

Musím zmínit i sociálně-právní program, který jsme také využila. Až 

tady jsem se dozvěděla jak postupovat v určitých situacích. Pro mne 

jako laika to byla velká pomoc, protože na každém úřadě, který jsem 

před tím musela navštívit, jsem buď byla odkázána jinam, nebo mi 

nebyli schopni poradit vůbec. 

 

Jako matka samoživitelka dvou malých dětí také velice oceňuji 

možnost hlídání v době konání programů. Bez této možnosti bych se 

nemohla projektu účastnit. 

Lucie 

 

Krásny den, paní Dario,  

 

jsem velmi vdecna za 

patecni setkani s Vami a 

Vas cas. Znovu jsem 

dostala odvahu to nevzdat. 

A uvedomila si ze uz 

vlastne jsem venku a ted to 

zalezi na me nejvic. Ano 

budu potrebovat pomoc a 

proto jsem vdecna za vasi 

nabidnutou moznost. Jste 

velmi silna a odvazna 

zena.  

 

Krasny den preji … 
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A ještě z Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. 

[Pro připomenutí: zřizovatelem Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. (InPc) je Český svaz 

žen z.s.]  

 

Tisková zpráva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek dne 29.8. 2019 zahájilo Informační a poradenské centrum 

Vysočina o.p.s. na adrese Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod provoz Mikrojeslí. 

 

V jejich prostorách ředitelka organizace Bc. Daria Čapková přivítala hosty, senátora a starostu 

Havlíčkova Brodu Mgr. Jana Tecla, 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka, 

místostarostu Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala, místostarostu Havlíčkova Brodu Ing. Vladimíra 

Slávku, zastupitele Havlíčkova Brodu Ing. Tomáše Hermanna, předsedkyni ČSŽ Mgr. Janu 

Chržovou, krajskou předsedkyni ČSŽ pro Kraj Vysočina, Marii Bohuslavovou a další milé hosty.  

 

Dále představila činnost organizace jako celku: 

 

Od roku 2013 provozuje Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s Family Point, který 

nabízí rodičům s malými dětmi informace ohledně fungování rodiny, ale je to také místo pro 

přebalení a nakrmení dětí v centru města. Organizuje přednášky a další akce pro širokou veřejnost. 

 

Od roku 2017 Informační a poradenské centrum Vysočina realizuje společně s Českým svazem žen 

projekt s názvem CÍL, který nabízí svoje aktivity široké veřejnosti. Pro cílovou skupinu zajišťuje 

například zdarma psychologické a sociálně právní poradenství, tréninková pracovní místa.  

 

„Z této naší práce vyplynulo, že jedním z problematických faktorů v návratu na trh práce je pro 

rodiče zajištění profesionální a kvalifikované péče právě pro menší děti. Na základě toho jsme začali  

zjišťovat možnosti odborné a nekomerční péče o ně. Z možností, které se nabízely, nás nejvíce zaujal 

pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Mikrojesle. Jedná se o zařízení, které zajišťuje 

péči o čtyři děti od půl roku do čtyř let věku v takzvaném rodinném prostředí. Tato služba je 

především pro zaměstnané rodiče a je poskytována zcela zdarma. V lednu jsme podali projektovou 

žádost na Mikrojesle a náš záměr byl jedním z podpořených, z toho máme velkou radost a jsme rádi, 

že můžeme dnes společně slavnostně zahájit jejich provoz v Havlíčkově Brodě“ řekla ředitelka 

organizace, Daria Čapková. 

 

Projektová manažerka Ilona Heijting provedla hosty po prostorách Mikrojeslí a zodpověděla 

konkrétní dotazy k jejich fungování. 

 

„Mikrojesle mají především fungovat pro menší děti, kterým lépe vyhovuje malý kolektiv a péče, 

která přispívá k rozvoji jejich osobnosti právě profesionálním přístupem chův a domácím 

prostředím. V současné době, kdy je nedostatek míst ve školkách řeší Mikrojesle nelehkou situaci 

rodičů, kteří se musí vrátit do zaměstnání“ doplnila projektová manažerka.  

 

V závěru popřála ředitelka Daria Čapková dětem i chůvám Monice Hermannové a Janě Bredové 

příjemně strávený čas v Mikrojeslích a poděkovala všem, kteří se podíleli na jeho vybudování jak 

prací, tak i finančními prostředky, především týmu InPc a jejich rodinám, ČSŽ, městu Havlíčkův 

Brod, chůvám a dalším. Zároveň poděkovala hostům za milá slova.  
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Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o 

děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od 

šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. V 

mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o 

svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s 

ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a 

zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v 

odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena 

dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato 

péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a 

odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. 

 

Provoz mikrojeslí bude zajištěn 5 dní v týdnu min. 8 

hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě 

mezi rodičem a poskytovatelem služby. Je možné využít 

možnosti tzv. sdíleného místa, kdy např. jedno dítě 

navštěvuje mikrojesle dopoledne a druhé odpoledne. 

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro 

všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. 

Žádosti o přijetí dítěte do mikrojeslí se přijímají v 

průběhu celého roku. 

 

Jedná se o pilotní projekt MPSV financovaný z 

Evropských zdrojů. Pro rodiče, kteří prokážou návaznost 

na trh práce je tato služba zdarma. 

 

www.poradenstvi-vysocina.cz  

 

Projekt: Mikrojesle 
Havlíčkův Brod 

Reg. č. projektu 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0

010992 

Zahájení realizace projektu: 

1. 9. 2019 

Ukončení realizace projektu: 

30. 6. 2022 

 

Otevírací doba Mikrojeslí 
Havlíčkův Brod 

pondělí – pátek 8.15 – 15.15 

 

Žádosti o přijetí dítěte do 

Mikrojeslí se přijímají v 

průběhu celého roku 

 

http://www.poradenstvi-vysocina.cz/
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Zajímavosti z našich partnerských organizací 

 

Dívčí spolek 

 

Neziskovku Dívčí spolek pod Smíchovskou střední průmyslovou školou, která podporuje dívky studující 

technické obory, jsem založila před dvěma roky. Velmi dlouho mi trvalo učinit rozhodnutí, zda se vůbec 

chci vzdát spousty volného času a budovat organizaci, která možná (pravděpodobně) ani nebude fungovat. 

Kolik síly jsem věnovala přípravou (přečetla jsem tucty knih na téma komunikace, personalistika, 

leadershiping a koučování), hodiny a hodiny jsem si představovala vizi, vymýšlela cíle, studovala 

legislativu... Propadla jsem tomu. Chtěla jsem vybudovat velkou (relativně velkou) organizaci a stát se 

skvělým leaderem svých lidí. 

 

Se začátkem nového školního roku začali i moje aktivity a už tehdy se 

ke mně přidala skvělá kamarádka, spolehlivá kolegyně a nyní i 

místopředsedkyně Barbora Vajnerová. Ovšem nedařilo se. Tak dlouho 

pilovaná a vymazlená vize nefungovala, aktivity nebyly atraktivní, 

chyběl tomu nápad, bylo to na nic. Trvalo mi půl roku pochopit, že 

mrhám časem a energií. Nakonec jsem těsně před Vánoci dostala 

pořádně “přes hubu” - ze sto pozvaných dívek přišly totiž na vánoční 

akci pouze tři. Ale nechtěla jsem to vzdát. Rozhodla jsem se změnit 

směr. Zaměřila jsem se na menší počet dívek, na méně akcí a začala 

jsem prezentovat na základních školách preventivní programy. A 

podařilo se. Dnes spojujeme dívky z téměř pěti středních technických 

škol v Praze a organizujeme pro ně exkurze do firem, sháníme pro ně 

volné lístky na konference a festivaly a příznivější ceny na technické 

workshopy a semináře. To vše s cílem motivovat je k dalšímu vzdělání 

a vývoji v technických oborech. V rámci vedlejší činnosti 

navštěvujeme základní školy s přednáškami kybernetické bezpečnosti, 

kyberšikany, genderové volby povolání a komunikace a etikety. 

Teď, když se bavím s přáteli o tom, že nechápou, jak zvládám školu, práci a ještě vlastní organizaci, 

dojdeme vždycky k závěru, že s Dívčím spolkem už nemůžu nikdy seknout. Tolik energie a úsilí jsem do 

něj dala, a každý den dávám, že už to prostě 

nejde. 

 

Faktem zůstává, že i přesto, že máme nejtěžší 

za sebou, neustále se potýkáme s dalšími 

problémy a něco se nám nedaří. Takže až 

jednou budete dole, nezoufejte, bude líp, a až 

budete jednou nahoře, nejásejte, bude hůř. 

Diana Burdová, 

předsedkyně Dívčího spolku – Smíchovská 

střední průmyslová škola 

www.divcispolek.cz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.divcispolek.cz/
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Vybíráme z aktuálních témat 

 

Víte, že …  Praktické informace z kanceláře veřejného ochránce práv - ombudsmana 

www.ochrance.cz  

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku 

 

Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy lze využít 

jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této 

možnosti neví. 

Blížící se začátek školního roku představuje pro řadu rodin finančně náročné období. Vynaložené náklady 

rodičů na začátku školního roku se mohou pohybovat až v řádu několika tisíc korun a následují další 

výdaje v průběhu školního roku. Nejen rodiče-samoživitelé, ale i mnoho nemajetných rodin si nemůže 

dovolit nakoupit dětem všechny potřebné školní pomůcky, zaplatit zájmový kroužek, připravit se 

na placení obědů ve školní jídelně, nemluvě o předpokládaných dalších výdajích na školní výlety, školu 

v přírodě apod. 

Právě tyto výdaje ale lze hradit z jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci, o níž mohou rodiče 

nacházející se v tíživé sociální situaci požádat Úřad práce. S její pomocí lze i dětem ze skromných poměrů 

zajistit ve škole rovnocenné postavení s ostatními spolužáky. 

„Bohužel se zdá, že se mezi rodiči ve složité sociální situaci neví, že mimořádná okamžitá pomoc může 

sloužit také k uhrazení nákladů souvisejících se školní docházkou nebo zájmovou činností 

dítěte,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: „Nelze problém stavět tak, že když rodiče 

nemají peníze, musí dítě zapomenout na veškeré aktivity, jako jsou např. kroužky, škola v přírodě apod. 

Stát prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci napomáhá tomu, aby dítě nebylo vyloučeno z kolektivu 

vrstevníků, aby mu nebyly odepřeny aktivity, které rozvíjejí jeho osobnost, schopnosti a zájmy.“ 

Informaci o možnosti požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na výdaje související se školním 

vzděláním nebo zájmovou činností dětí by podle ombudsmanky měly rodinám s nízkými příjmy předávat 

organizace a instituce, které jsou s nimi v kontaktu: v první řadě úřad práce, sociální pracovníci obcí, 

OSPOD, nevládní organizace nebo i samotné školy. 

Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout např. na: 

 Výdaje na učebnice a učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma nebo je nepůjčuje. 

 Školní aktovku, pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro učně 

 Výdaje na školu v přírodě, zimní lyžařský kurz, letní výcvikový kurz. 

 Platbu za školní družinu (pokud byla zamítnuta žádost o osvobození od ní) 

 Náklady na mimoškolní aktivity a pomůcky k nim (např. platba za zájmové kroužky, letní tábory 

apod.) 

 Školkovné, pokud není rodina od úhrady osvobozena. 

 Výdaje na dojíždění do školy (pokud není škola v docházkové vzdálenosti nebo není možná 

bezplatná přeprava např. školním autobusem). 

 Výdaje na zefektivnění domácí přípravy či komunikace se školou (např. pořízení počítače 

či připojení k internetu, jsou-li potřebné pro studium a dítě nemá možnost využívat je 

v dostatečném rozsahu ve škole). 

http://www.ochrance.cz/
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Dávka mimořádné okamžité pomoci naopak neslouží k zaplacení školného na jakémkoli typu školy nebo 

k úhradě ubytování studentů vysokých škol. 

Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč (desetinásobek 

životního minima). 

O mimořádnou okamžitou pomoc je třeba žádat úřad práce na konkrétní výdaj předem, tj. před jeho 

uhrazením, a vždy je třeba přesně vymezit, na co konkrétně má být dávka poskytnuta (např. předložení 

školou předepsaného seznamu školních pomůcek). Úřad práce by měl vždy s ohledem na situaci rodiny 

a požadovaný výdaj posoudit, zda je žádost odůvodněná. Hodnotí přitom, jestli rodina není ze svých 

příjmů a majetku schopna výdaj uhradit vůbec, nebo by se jeho uhrazením ocitla v hmotné nouzi. 

Vzhledem k tomu, že úřad práce musí současně šetřit státní výdaje, může žadateli podle jeho majetkové 

situace přiznat jen část nákladů nebo uhradit jen nejlevnější variantu (např. i z bazaru, pokud věc může 

sloužit svému účelu). 

Rovněž úřad práce posuzuje, jestli je výdaj odůvodněný, tj. jestli napomůže začlenění dítěte do kolektivu, 

jestli by neuhrazení výdaje nevedlo k vyloučení dítěte z okruhu spolužáků (např. nemožností účastnit se 

školních akcí). Důležité je i hodnocení, jak aktivita, která má být z dávky uhrazena, přispívá k celkovému 

rozvoji osobnosti dítěte, k rozvoji jeho schopností a dovedností, ke zvýšení kvality trávení volného času 

apod. 

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc by měla být podána úřadu práce v místě trvalého pobytu 

na předepsaném formuláři, v němž uvedete, že žadatel uvede, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc 

„Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“. Pracovníci úřadu práce by měli žadatele poučit, jaké 

doklady je třeba k žádosti přiložit (zpravidla doklad o příjmech). 

Pracovníci úřadu práce nemohou odmítnout žádost přijmout. Pokud se tak stane, je vhodné přivolat 

nadřízeného a požádat o sepsání záznamu o odmítnutí přijetí žádosti, nebo lze podat žádost jiným 

způsobem (na podatelně nebo vložením do schránky pro příjem písemností, zaslat poštou aj.). I když je 

žádost neúplná, musí ji pracovníci úřadu práce přijmout a žadatele poučit, co v žádosti chybí a do kdy to 

musí doplnit. 

„Setkala jsem se s případy, kdy lidé žádali o mimořádnou okamžitou pomoc, ale pracovníci úřadu je 

přesvědčili, aby žádost vzali zpátky, protože by jim podle nich dávka stejně nebyla přiznána. Takto úřad 

práce nemůže podle zákona postupovat. Žadatelé by měli vždy trvat na tom, aby úřad jejich žádost přijal, 

řádně ji posoudil a rozhodl o ní,“ upozorňuje ombudsmanka. Jen tak se mohou později bránit námitkami 

či odvoláním, pokud by s rozhodnutím nesouhlasili. Úřad práce totiž musí svůj závěr odůvodnit 

a v případě zamítnutí jasně popsat a odůvodnit, proč v konkrétním případě dávku neposkytl. 

Podrobnosti o mimořádné okamžité pomoci ve vztahu k nezaopatřeným dětem a k řízení o dávkách 

najdete zde: www.ochrance.cz Aktuálně > Tiskové zprávy 2019   

 

 

Nezapomeňte: stránku Veřejné ochránkyně práv 
stojí za to sledovat. Naleznete zde celou škálu 

aktuálních a praktických informací  →   
www.ochrance.cz  

http://www.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/
http://www.ochrance.cz/
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Tzv. Istanbulská úmluva – po kolikáté už? 

 
Jak již z dřívější komunikace a nakonec i z médií asi víte, ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a 

potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) Českou republikou je dlouhodobě 

pod palbou oponentů „obávajících“ se „rozvrácení rodin“ a zavedení „genderové ideologie“ 

argumentujících vesměs věcmi, které Úmluva ani neobsahuje, ani neřeší. Útoky proti úmluvě jdou 

nicméně z obdobných kruhů, které již nějakou dobu napadají i neziskové organizace, ty ženské pak 

zejména. Hlavně z tohoto důvodu ještě nebyla Úmluva Českou republikou ratifikována.  

 

Podle kuloárních informací z Parlamentu jsou i nadále poslanci a poslankyně zásobováni dopisy a emaily 

PROTI ratifikaci Úmluvy a svou případnou nepodporu ratifikace pak odůvodňují tím, že česká populace je 

proti jejímu přijetí, protože jim takové dopisy z terénu chodí. 

 

Bylo by naprosto skvělé, kdybyste podle svých možností mohly samy za sebe, či za krajské, okresní 

anebo ZO oslovovat své poslance a poslankyně v opačném duchu (samozřejmě, pokud je Vám toto 

téma opravdu blízké).  Stačí e-mail nebo dopis, podle toho, co je pro Vás jednodušší.  Děkujeme!!!  

(Pozn. Za ČSŽ jako celek samozřejmě takové výzvy průběžně zasíláme - již od roku 2011) 

Hlasování o ratifikaci ve sněmovně patrně neproběhne dřív než v lednu 2020. 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlament České republiky                                                                   KONTAKTY ↓ 

Poslanecká sněmovna 

Sněmovní 176/4 

118 26 Praha 1 - Malá Strana 

E-mail na podatelnu: posta@psp.cz 

 

Přehled poslanců a poslankyň podle krajů i s kontaktními údaji:  www.psp.cz (záložka Poslanci a 

orgány – třídění dle abecedy, krajů atd.)  

 

Pokud se ještě potřebujete o Úmluvě více dozvědět, jednak přikládáme brožuru, kterou loni vydal 

Úřad vlády ČR, dále Úřad vlády spustil samostatný web na adrese www.istanbulska-umluva.cz a 

Facebook www.facebook.com/istanbulskaumluva/ a samozřejmě informace jsou i na našich stránkách 

www.rovnesance.cz . 

 

mailto:posta@psp.cz
http://www.psp.cz/
http://www.istanbulska-umluva.cz/
http://www.facebook.com/istanbulskaumluva/
http://www.rovnesance.cz/
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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) 

 

  

Hlasování o ratifikaci Českou republikou je neustále odkládáno. 

Naše Pracovní skupina proti násilí zastřešená Českou ženskou lobby 

připravuje spolu na podzim tohoto roku s dalšími organizacemi řadu 

kroků, jejichž snahou bude prolomit nedůvěru části veřejnosti vůči 

tomuto důležitému lidskoprávnímu dokumentu. Chystáme společně 

mimo jiné konferenci v Praze dne 25.11.2019. Podrobnější 

informace budou následovat. Sledujte i web www.csz.cz . 

  

Tento rok je ve znamení 

stěhování. Na nové adresy se 

přestěhovala Krajská střediska 

Jihočeského a Plzeňského 

kraje. V průběhu léta se 

stěhovalo i ústředí ČSŽ – 

naštěstí jen do 3. patra 

Ženských domovů, tedy 

poštovní adresa zůstává 

stejná. Kanceláře nyní sdílíme 

i s krajským střediskem 

Středočeského kraje a Prahy, 

a od září i s naším archivem, 

který stěhujeme v září (tedy 

vše vedle sebe).  

 

 

Aktuální kontakty najdete na 

webu 

www.csz.cz/kontakty.php 

22. 10.2018 se uskutečnilo setkání s delegací Rady žen 

Severního Kjongsangu (Jižní Korea). 

 

Letos v říjnu nás čeká setkání se svazy žen Vietnamu a 

Japonska. O setkáních přineseme články v příštím čísle 

zpravodaje. 

 
 

mailto:zpravodaj@csz.cz
http://www.csz.cz/
http://www.csz.cz/kontakty.php

