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Úvodem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj Českého svazu žen z.s.   zima 2021-2022            zpravodaj@csz.cz  

Snad poprvé za celou dobu trvání zpravodaje došlo k výraznější prodlevě mezi jednotlivými čísly. 

Důvod je nasnadě – pandemická doba zkomplikovala život úplně všem a nám na ústředí spolku přinesla 

i řadu změn, včetně personálních, které představovaly zvýšenou administrativní zátěž při výrazném 

omezení našich kapacit. Do toho jsme v roce 2020 dokončovaly ve ztíženém provozu tříletý projekt, 

snažily se rozjet projekt nový, průběžně sledovaly všechny změny kolem tak, abychom byly v souladu 

s neustále se měnícími vládními nařízeními a plnily povinnosti vůči organizaci i státu a zajistily její 

provoz a všechny aktuální potřeby. Velmi nám po celou dobu komplikuje život nemožnost cokoliv 

reálně plánovat – ale to nám všem. Snad se to v těchto měsících již změní. 

 

S přípravou sjezdu 2022 a sjezdových materiálů jsme spojily finalizaci i tohoto dlouho rozpracovaného 

zpravodaje. Přináší ohlédnutí za uplynulými dvěma roky v naší organizaci, najdete v něm ale i články 

z doby před pandemií, které dorazily později. Je to jen útržkovitá mozaika, ale odráží život tak, jak 

plynul. Napříč republikou bohužel i dramaticky, protože pandemie nám přinesla i osobní ztráty.  

 

Část zpravodaje je věnována i dvěma projektům řízeným hlavním spolkem. V případě toho aktuálního 

bych ráda upozornila na příležitosti, které nám přináší – využijme jich.  

 

Závěrem mi dovolte popřát nám všem šťastnější a radostnější období, než to, které máme za sebou. 

Hodně energie a sil! 

za redakci, Jana Chržová, předsedkyně 

mailto:zpravodaj@csz.cz
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Výběr z našich krajů (2019 – 2021) 

 

Jihočeský kraj 

  

 
 

 

Šaty dělají člověka 

  

O tom se přesvědčilo devět modelek amatérek a čtyřicet tři přihlížejících. Víte, že i velikost 44 se řadí 

mezi nadměrky? Víte, že barevné kombinace dělají divy? Víte, že legíny v kombinaci s mini šaty či maxi 

triky jsou dobrá volba? Víte, že správné nalíčení, sebevědomí, úsměv a hlava vzhůru z vás udělá jiného 

člověka? My už to víme. 

 

V uplakaném odpoledni se radnice změnila na salon krásy, předváděcí molo a prodejnu. Jak zákaznice, tak 

majitelka butiku byly spokojeny. Nabídka byla pestrá. Prodala i pekařka bezlepkového a bezlaktózového 

cukroví, dortů, koláčů. Všem chutnalo. Některým natolik, že si v krabicích odnášeli domu. Máca prostě 

umí. Šest vylosovaných žen se 

svěřilo do rukou profesionální 

kosmetičky. Docela příjemná 

změna.  

 

Co na závěr? Vy, co nejste 

barbínky, nevěšte hlavu a buďte v 

pohodě. Naučte se mít svá kila 

rády a neseďte doma. 

  

Blanka Matoušková, předsedkyně 

ZO Radomyšl 

ZO ČSŽ Čestice - okres Strakonice 

 

Jana Kubešová (na snímku), Lenka Koláříková a Eva Váňová předávaly 

doma ušité roušky záchranáři Janu Křenkovi, který je vozil do LDN 

Prachatice a Vimperk. 
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Jihomoravský kraj 

 

Den radostí pro ženu 2019 

 

Již po dvanácté pořádal Český svaz žen v Lipovci tradiční Den radostí pro ženu. Na pátek 25. října 2019 

odpoledne se těšila spousta žen a dívek a musíme konstatovat, že měly na co. Úvodem překvapil raketový 

nástup tanečnic z Horní Lhoty předvedením Flamenguitos. Moderní tanec vystřídaly roztomilé lidové 

tance Jedovnických tetin. Dvacet tanečnic v lidových krojích 

rozezpívalo a roztleskalo všechny přítomné. 
 

Pak již následovala módní přehlídka Denisy Richterové z 

Lipovce. Originální modely předvedly většinou místní 

modelky, které nalíčila Jana Grimová z Lipovce. O účesy se 

postarala Iva Hemzalová z 

Jedovnice. S velmi pěkným 

komentářem módní přehlídky 

se představil pan Tomáš Bílek 

z Lipovce. Letos se nově 

představila paní Veronika 
Ježková, odbornice na homeopatii, biochemické tkáňové soli, Bachovy 

květové esence a poradenství v oblasti potravinářských doplňků čínské 

firmy Tiens a české firmy Diochi. Paní Boženka Davidová z Brna 

předvedla svou kosmetiku Makeup Fengšvueej a prováděla úpravu obočí. 
Kosmetiku Mary Kay předvedly paní Magdalena Kachlíková a Eva 

Homolová z Brna. Jana Sotolářová a Lenka Grégrová prezentovaly 

kosmetickou firmu Farmasi, Ludmila Zouharová ze Senetářova zase 

kosmetiku L-R s aloe vera a zdravé doplňky stravy. Kosmetikou Avon 

líčily Olga Turpin a Pavla Mlýnková z Blanska. Mnoha ženám také 

lakovaly nehty. Novinkou byla i prezentace poradkyně a vizážistky Jany Souralové s kosmetikou Makeup 

by Janikaso a proměny prováděné Nicol Kraváčkovou vlastní kosmetikou Nicol make-up plus photo. 

 

Ženy a dívky si mohly prohlédnout širokou nabídku 
originálních šperků, ručně vyrobených z drahých kamenů, 

chirurgické oceli a minerálů, dále pak náušnice a náhrdelníky 

vyrobené starou technikou frivolitkováním, bižutérii, krásná 

mýdla a v neposlední řadě i výrobky z pedigu. Nechyběl i 

tradiční výklad karet Marty a Petra Vítkových z Ruprechtova. 
Velkým zpestřením byla malá a velká tombola, bohaté 

občerstvení a diskotéka Štěpána Zouhara.  
 

Tato zdařilá akce by nemohla být bez obětavého přístupu 

celého výboru a některých členek ČSŽ. Jim patří obrovský 

dík. Poděkování patří i všem sponzorům akce. 

 

Jaroslava Kuchařová, předsedkyně ČSŽ v Lipovci 
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Karlovarský kraj 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajské listy - měsíčník Karlovarského kraje • říjen 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vzpomínáme … 
 

V době od vydání posledního 

zpravodaje jsme se bohužel rozloučili 

s dvěma členkami naší organizace 

Marií Macháčkovou a Marií 
Václavíkovou. S ohledem na to, že 

při rozloučení s Marií Macháčkovou 

zaznělo pouze, že byla dlouholetou 

předsedkyní a členkou svazu žen, 

mám potřebu doplnit informace o 

jejím celoživotním poslání.  

 

Maruška byla členkou Českého svazu 

žen v Otročíně již od svých 18 let, 

rovněž v té době vstoupila do 

Českého červeného kříže, jehož 

členkou byla až do roku 1989.  Asi od 

80. let minulého století byla 

předsedkyní Českého svazu žen  

 

 
 

 

Otročín, ve vedení svazu žen byla s krátkou přestávkou až do posledního dne svého života. V posledních 5 - 

ti letech se střídala ve vedení jako místopředsedkyně a emeritní předsedkyně. Byla také delegátkou okresní 

konference českého svazu žen pro celostátní shromáždění svazu žen. 

 

V roce 2017, kdy oslavila své jubileum 70 let, obdržela Marie Macháčková za svoji dobrovolnickou práci ve 

svazu žen  čestné uznání s osobní gratulací celostátní předsedkyně svazu žen Mgr. Jany Chržové. Nikdo jiný z 

našeho spolku oceněn zatím nebyl. Ve svazu žen se těmito poctami šetří oproti dobrovolným hasičům. :-)  

 

Ještě loňské léto, přestože už měla Maruška značné zdravotní potíže, tančila v kroji na vystoupení svazu 

žen při Otročínských slavnostech.  V době, když jsme mohly jako spolky ještě péct koláče na slavnosti, se 

pekly vždy posvícenecké koláče u Marušky v garáži. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že jako osobnost byla 

bojovnice, vždycky bránila slabší a byla spravedlivá a nebála se jít i pro ostřejší slůvko, když toho bylo 

potřeba.  

 

Maruška mě učila jako předsedkyni, abych nikdy nezapomněla pěkně nahlas a před všemi pochválit a 

poděkovat členkám za práci, sponzorům za podporu a hasičům a obci za pomoc při akcích. Co slíbila, to 

dodržela. Měla ráda společnost a mladé lidi kolem sebe, byla pro každou legraci. I ve věku 70 let o sebe 

uměla pečovat a měla šmrnc. Pro tyto její vlastnosti jsem si jí vážila a obdivovala ji. Chybí mi, ale vzpomínám 

na ni s láskou.  

 

Petra Horská, předsedkyně ZO ČSŽ Otročín 
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Z práce Základní organizace ČSŽ Chyše  

  

V Chyších, městu přibližně se 600 obyvateli, pracuje Český svaz žen od samého začátku jeho založení. V 

současnosti má 45 členek. Pořádáme hlavně tradiční společenské akce, ale zapojujeme se během roku do 

všech akcí pořádaných vedením města či jinými složkami. 

  

První naší akcí začátkem každého roku je tradiční oslava Masopustu, kdy konáme "Babí hop", což je 

průvod masek městem za doprovodu muziky se zastávkami u každého domu, kde jsou masky očekávány s 

občerstvením a dojde i na taneček s hospodyní. Končíme v místní sokolovně na chvilku odpočinku. 

Následuje Dětský karneval pro děti místní i z okolí, na který pečeme barevné perníky a perníkové 

chaloupky. 

 

Ve spolupráci s vedením města pořádáme pro všechny ženy oslavu MDŽ formou posezení v místním 

Zámeckém pivovaru, na kterém dostanou ženy kytičky, dárky, příjemně si posedí či zatančí při hudbě. 

Starší občanky osobně navštívíme a předáme kytičku. Pravidelně se zapojujeme úspěšně při akci "Den 

proti rakovině" prodejem kytiček.  

 

Pořádáme také každoročně Dětský den a to ve spolupráci s místními hasiči, který probíhá formou 

procházky dětí zámeckým parkem, kde jsou různá zábavná, sportovní a poznávací stanoviště, kde na děti 

čekají různá překvapení (vodník, víly, ježibaby) a po jejich splnění i odměna. A zakončení je u hasičů, kde 

si děti prohlédnou 

výzbroj hasičů, zapojí 

se do hry s hasicí 

pěnou a nakonec i s 

rodiči dostanou malé 

občerstvení v jejich 

klubovně. 

  

V závěru roku se koná 

slavnostní zakončení 

školního roku v 

krásných prostorách 

zámku Lažanských, kde se loučíme s předškoláky mateřské školy před vstupem do 1. třídy základní školy 

a darujeme jim potřeby do školy a kytičku. 

  

Samostatně také pořádáme různé zájezdy do okolí našeho regionu (Kadaň, Manětín, Mariánský Týnec, 

Klášterec nad Ohří a mnohá jiná místa), rády jezdíme na hrnčířské trhy do Berouna. 

 

Již několik let jezdí některé členky na Slovensko do termálních lázní do Podhájské. Původně tyto cesty 

organizovala předsedkyně krajské organizace Jarka Hernadyová pro členky ze Sokolova, Chebu, 

Karlových Var a Chyše, jezdilo tam vlakem hodně žen. Nyní jezdí autobusem od nás prostřednictvím 

cestovní kanceláře asi 8 žen, moc se na tuto rekreaci těšíme, protože se nám tam velmi líbí. 

  

Naši činnost obohacujeme spoluúčastí na akcích jiných složek, např. chodíme turistické trasy "Stezka 

Karla Čapka" v okolí řeky Střely, který pořádá TJ Sokol, také se zúčastňujeme Stavění máje, Vítání jara, 

Retro májového průvodu, v srpnu rádi chodíme tzv. "Pivní maraton" Okrašlovacího spolku aj. 

 

V září 2019 oslavili místní hasiči 150 let od svého založení, kde nechyběly právě naše ženy v průvodu 

městem oblečené v dobovém oblečení. 
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Setkání u památeční lípy a lampionový průvod dětí v Den vzniku samostatného československého státu je 

také naší součástí. (V Chyších, v Protivci). 

  

Sledujeme i činnost jiných organizací v našem kraji, byli jsme např. na krajském setkání ČSŽ v Libé, také 

na podzimním výlovu rybníka 26.10.2019 v Otročíně spojeným s krajskou konferencí ČSŽ vedenou 

Boženou Vávrovou. Tyto akce byly velmi pěkné. 

  

Aktivně přispívají naše ženy i na 1. advent, který pořádá naše město každoročním rozsvícením vánočního 

stromu. Ženy napečou vánoční cukroví, které rozdávají v jednom ze stánků. Skupina tvořivých žen 

pomáhá před adventem asi dva měsíce vyrábět výrobky, výzdobu a různé dárky do prodejního stánku 

Základní a Mateřské školy Chyše.  

  

5. prosince 2019 jsme se zúčastnili i zájezdu do našeho přátelského města Steibergu v Německém Sasku, 

se kterým má naše město již několik let přátelské vztahy, které jsou opravdu vzájemné. Obsah zájezdu byl 

na zajímavé téma, měli jsme našim německým přátelům aktivně ukázat naše vánoční zvyky, zejm. obsah 

štědrovečerních jídel. A tak nás starosta M. Dorňák požádal o pomoc. Ženy se toho ujaly snaživě, vyrobily 

několik druhů bramborového salátu, řízky, rybí řízky, mnoho vánočního cukroví, vánočky, perníky a 

perníkové svícny, rybí polévku, kyselo, kubu, černou omáčku. Muži připravili jelita a jitrnice a čepovali 

naše zámecké pivo Prokop darované panem Lažanským. Pedagogické pracovnice vezly vánoční výrobky 

k výzdobě, které měly velký úspěch. A úspěch mělo vše, co jsme našim přátelům nabídli a protože jim vše 

chutnalo a nic nezbylo, tak jsme byli spokojeni my všichni, co jsme se této akce zúčastnili.  

  

Na naše ženy je spolehnutí při všech příležitostech, snaží se obohacovat společenský a veřejný život v naší 

krásné obci Chyše. 

  

Zásluhu na fungování naší organizace Českého svazu žen v Chyších má především její 

předsedkyně Blažena Kotalíková, která, ač slaví v lednu 2020 už pětasedmdesátiny, se o vše od počátku 

neúnavně stará a jak vidíte, je toho mnoho, co má na starosti. Vždy je nejdůležitější vůdčí osobnost, kterou 

ona po celou dobu naší organizace je. Zvládala vše i při pracovním poměru poštovní doručovatelky a nyní, 

jako důchodkyně, je stále velmi činná. Několik let byla členkou místního zastupitelstva, pracuje v kulturní 

komisi, dělá i hospodářku hasičskému sboru, je úspěšnou včelařkou. 

 

I prostřednictvím této zprávy bychom jí chtěli za její práci pro veřejnost poděkovat, přát jí pevné zdraví a 

stálou aktivitu v našem Českém svazu žen.  

Za výbor ČSŽ Chyše Jana Šímová a Blažena Kotalíková  

 

 

Pozdrav před prvním „lockdownem“ 
 
Zdravím do Prahy a samozřejmě se tady taky 

bojíme, komunikujeme už jen telefonem, ale 

stihl se Karneval, Maškarní pro děti v Libé, 

Masopust v Otročíně a i MDŽ v Chebu, ze 

kterého posílám fotky. Ty mi poslal bývalý 

kolega z práce, který fotí na každé akci, 

která se u nás pořádá. Mějte se a hlavně to 

zdraví.  

Boža Vávrová 
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Královéhradecký a pardubický kraj 

 
2020 …. Nejen Víkendové setkání v Krkonoších 

 

Nechceme se chlubit, ale i v tomto složitém roce jsme stihly mnoho akcí. Mnoho spolků začátkem roku 

pořádalo setkání žen spojených s oslavou MDŽ. Ty, co to stihly do 10. března, měly štěstí. Jako ženy 

z Choustníkova Hradiště. Taktéž o štěstí může hovořit více jak 80 našich členek z Královéhradeckého 

kraje, které se zúčastnily divadelního představení „Prodaná nevěsta“ pořádaným KRS HK k příležitosti 

MDŽ pro více jak 500 osob, a to bez jediného zdravotního problému. 

 

A pak jsme přeměnily svoje obydlí v dílničky a šily roušky. Naše ženy využily svoji zručnost a zapojily se 

do šití roušek, kterými obdarovávaly nejen svoje blízké, ale i známé. Předávaly je dál potřebným. Nejen 

roušky, ale i drobná pomoc, podpora nebo nákup je součástí naší dobrovolné pomoci. 

 

Odměnou pro nás byla možnost přesunutí akce z června na začátek září. Uspořádaly jsme „Víkendové 

setkání v Krkonoších“. Již po dvacáté se sešla padesátka žen z Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Akce byla zaměřena na soutěž „Bábinka z hor“. Program nenarušila ani bouřka a proměnlivé počasí. 

Odměnou nám byla krásná příroda s množstvím hub, které jsme si donesly z turistických vejšlapů. 

Přivítání bylo nejen v babičkovském oblečení, ale í chlebem a solí. Cvičební a kulturní program byl plný 

smíchů a nezapomenutelných zážitků. Kde jinde než na našich akcích si připomínáme, jak za mlada jsme 

byly pionýrkami, malinkými děvčátky nebo jen bytostmi z pohádky. 

Kouzlo akcí je také dobové oblečení. Hlavním programem byla soutěž 

„Bábinka z hor“. A tam porota měla těžké vybrat výherkyni. A vybrala. 

Tak prostě zvítězily všechny zúčastněné.  

 

Módní přehlídka a klobouková šaráda doplnila program. Vždy k večeři 

jsme byly za dámy. A nejen tam. Mnoho z nás se vypravilo do Janských 

lázní jako „Lázeňské švihačky“, další na turistický vejšlap na Pomezní 

boudy, nebo lanovkou na Portášky. A ty, co byly znavené, tak jen 

odpočívaly. S výrobou kabelek z přírodních materiálů nám poradila Jarka. 

Jak si vytvořit drobný dárek pak ženy z Choustníkova Hradiště a 

Trutnovska. A o dobrou náladu se postaraly všechny, co tam byly. 

Zavzpomínaly jsme na to co, jsme prožily na těchto akcích.  

Velké poděkování patří Blance Obstové z Trutnova, která nejen vše 

zaznamenává na fotografiích, ale zpracovává také prezentace z akcí. Díky 

Blanko. A hlavně všem účastnicím, které připravují kulturní program.   

 

A co jsme si odnesly z tohoto setkání? Dobrou náladu, nová přátelství a mnoho nezapomenutelných 

zážitků s přáním, že za rok se sejdeme ve zdraví.  

Valerie Lukášová 
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Advent 2019 ve Třebihošti 

  

Každoročně, když se blíží nejkrásnější svátky v roce a začíná advent, přemýšlíme co pro sebe, ale i pro 

ostatní občany obce připravit. Některé akce jsou tradiční, něco málo pozměníme. 

 

Ještě před začátkem adventu již po 6 let vyzýváme děti, aby nám pomohly vyzdobit střed obce. Děti si 

doma vyrobí vánoční ozdoby, kterými pak ozdobí vánoční stromky, které se svolením majitelů domu, jsou 

připevněny u plotu. Stromky věnuje obecní úřad. Děti, které se akce účastní, dostanou od Mikuláše dárek. 

V letošním roce jsme vyzdobili 23 stromků a zapojilo se 38 dětí. Celou akci měla na starost členka rady 

žen ZO paní Peterová Jitka. 

 

Další akcí je rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu. Letos jsme se spolu s občany sešli v pátek 

29.11.2019. Děti pod vedením našich členek paní Tomanové a paní Cermanové nacvičily vánoční koledy 

a písně, které u stromku zazpívaly. Pro zahřátí občané dostali horký čaj a vánočku. 

 

A děti se už mohly těšit na Mikulášskou besídku, která se konala v sobotu 30.11.2019. Nejprve bylo pro 

děti připraveno loutkové divadlo a pak už přišel Mikuláš, čert a anděl, které zajistili mladí členové SDH 

Třebihošť. Děti dostaly dárek, umělohmotnou lopatu na sáňkování, kterou uhradil spolu s vystoupením 

Obecní úřad. 

 

Každoročně pořádáme pro naše členky, ale i ostatní občany, výlet. Letos jsme navštívili Častolovice – 

soukromé muzeum, Kostelec nad Orlicí - krásně vyzdobený zámek, Rychnov nad Kněžnou – výstavu 

Betlémů a Kvasiny rovněž výstavu Betlémů.  Bylo nás 44 účastníků. Poslední akcí byl Adventní koncert v 

naší kapli Nanebevzetí Panny Marie, kdy nás svým zpěvem a hrou na varhany vánočně naladila Kristýna 

Kalenská, studentka vysoké školy pedagogické. 

 

Pak už jsme si popřály hezké vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku, a to samé všech 48 členek 

naší ZO přeje všem členkám Českého svazu žen, ale i ostatním občanům. 

Eva Bláhová 

 
 
 
 
 

Jaro 2020 
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Zpráva ze semináře pořádaného OR ČSŽ dne 19.10.2019 

 

V Hynčicích v restauraci „Na betoně“ se v sobotu 19.10.2019 pořádal tradiční a hojně navštěvovaný 

seminář pro ženy, pořádaný Okresní radou ČSŽ v Náchodě. Jako každý rok se na něj scházejí a sjíždějí 

ženy nejen z Broumovska, ale i z Náchoda a okolí, Trutnovska i Hradce Králové. Letos jsem zaregistroval 

i Novou Paku. 

 

Popularita semináře spočívá v kvalitním programu, který po dlouhá léta sestavuje předsedkyně OR ČSŽ v 

Náchodě paní Eva Flousková. A vždy má šťastnou ruku na vybraná témata a osobnosti. Vždyť podíváme-

li se jen letmo do minulých ročníků seminářů, tak se jako lektoři mimo lékařů a záchranné služby 

zúčastnily členky Státní zemědělské a potravinové inspekce v Hradci Králové, nebo senátor Miroslav 

Antl, dále pak Teresa Engelová, zahraniční redaktorka České televize, ing.Ruda Pop, technický ředitel ČT, 

režisér pan Tomáš Magnusek, Dr. Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu, specialista na vztahy 

ČR a blízkého východu. Dále zde v minulosti byli nprap. Jan Čížkovský z Policie ČR, Dr. Vladimír 

Bernášek, redaktor Českého rozhlasu, Dr.Václav Šmíd, poradce k filmu Obsluhoval jsem anglického 

krále, Dr. Havrda vicepresident České pediatrické společnosti v Hradci Králové, Dr. Pekrus, předseda 

rady seniorů ČR, také ale herečky Uršula Kluková a Liliana Malkina. O množství přednášek jako o 

Zanzibaru, Číně, Austrálii ani nemluvím. 

 

Současný seminář začal v 9.30 hodin přivítáním přítomných hostů i účastníků semináře paní předsedkyní 

OR ČSŽ Evou Flouskovou. Potom se ujal slova pan Milan Schirlo a měl přednášku na téma Tajemství 

čínské medicíny. Následovala Stanislava Benešová s přednáškou pro seniory jistě zajímavou a to 

Nenechte mozek zlenivět aneb Tréning paměti seniorů. Včetně praktických cvičení. 

 

Pak vystoupily tanečnice ze ZUŠ Broumov pod vedením Báry Hovorkové. Mimochodem toto vystoupení 

se mimořádně líbilo a následoval častý potlesk nejen po jednotlivých vystoupeních, ale i v jejich průběhu. 

Během celého semináře paní 

Marcela Korychová z firmy 

Vánoční ozdoby Dvůr Králové 

n/Lab na ukázku dekorovala 

vánoční ozdoby. Tyto si pak 

mohli účastníci semináře 

zakoupit. 

 

Po chutném obědě (hovězí 

vývar s vlasovými nudlemi a 

guláš s knedlíkem) provázela 

pak odpolednem seminaristy 

kapela TAKCOBAND ze 

Zaloňova. Takže došlo i na 

tanečky a také kávu a napečené 

koláče. 

 

Za sebe bych pouze připsal, že 

jsem se několika těchto 

seminářů jako dopisovatel BN zúčastnil a skutečně přeji hodně zdraví paní Evě Flouskové, aby mohla 

členky ČSŽ oblažovat dalšími kvalitními semináři na které se dobrovolně sjíždějí se širokého okolí. 

 

Článek a foto Antonín Kohl 
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Moravskoslezský kraj 

 

ZO ČSŽ Petrovice u Karviné - Opět hodnotíme (2019) 

 

Jsme na začátku roku 2020, a ten minulý je 

nutné zhodnotit. Myslím si, že činnost našeho 

spolku žen v Petrovicích je opravdu bohatá. 

Začátkem ledna jsme se pečlivě připravovaly na 

společenský ples, který se uskutečnil 8. 2. 2019 v 

sále KC v Petrovicích u Karviné jako XII. ročník 

maškarního bálu. Občané Petrovic i Karviné si 

zatančili a pobavili se. K tanci a dobré zábavě 

přispěla skupina „UFO. V programu vystoupily 

také naše členky tanečního souboru. Svými 

cukrářskými výrobky jsme přispěly i na lednový 

obecní ples.  

 

Organizace uskutečnila 7. března 2019 v sále KC 

Petrovice u Karviné shromáždění žen k MDŽ se 

setkáním s jubilantkami. K příjemnému posezení 

nám zatančily naše ženy ze souboru „Zoufalé 

manželky“ a děti ZŠ vystoupily s pásmem písní 

a básní. Akce se uskutečnila v rámci projektu 

Synergie, na kterou jsme pozvaly i ženy z 

Godowa – Golkowic. 

 

23. března 2019 jsme uskutečnily II. ročník 

knižního jarmarku. Akce nebyla moc úspěšná. 

Zúčastnilo se velmi málo občanů Petrovic. Snad 

byla slabá propagace nebo se v Petrovicích málo 

čte, ale tomu moc nevěřím. 

 

Dne 6. 4. 2019 se uskutečnil v sále KC Petrovice 

u Karviné IV. ročník velikonoční výstavy se 

soutěží - „ II. petrovický beránek.“ Do přípravy 

akce se zapojilo 30. žen. Soutěžilo 21 beránků z 

Petrovic a Godowa. Akce se uskutečnila v rámci 

projektu Synergie.  27. dubna 2019 se konal II. 

ročník bazaru, tuto akci jsme uskutečnily ještě 5. 

10. 2019 na velkém sále a s módní přehlídkou, a 

to jako III. ročník Blešího trhu. I když pršelo, 

akce se celkem vydařila. 

 

9. května 2019 jsme uskutečnily v sále PZKO v 

Marklovicích již VII. setkání a posezení se 

seniorkami obce. Akce se zúčastnilo 20 seniorek 

nad 80. let. Myslíme si, že tato akce je pro 

seniorky nad 80 let v obci přínosem, moc si ji 

pochvalují, proto budeme tuto akci každoročně 

opakovat.  

 

Druhého června jsme také ke Dni dětí 

uskutečnily dětské olympijské hry. Tuto soutěž 

nám umožnila ZŠ Petrovice na svých dětských 

radovánkách. Děti se zúčastnilo celkem 83 z 

toho 9 dětí MŠ. Viz článek ve Zpravodaji. 7. až 

9. 6. 2019 jsme uskutečnily „VIII. víkend pro 

ženy“, a to na Horní Bečvě. Akce se zúčastnilo 

19 žen. 

 

5. července 2019 jsme pak pořádaly již III. 

ročník Gulašfestu, soutěž ve vaření guláše mezi 

společenskými organizacemi. Akce měla úspěch, 

proto ji uskutečníme i v letošním roce 2020, a to 

již po čtvrté. 

 

V září, a to 7. - 8. 9 2019 jsme jely na XII. 

zájezd, tentokrát do Uherského hradiště a 

Moravského Krumlova. Zájezdu se zúčastnilo 40 

osob a i přes špatné počasí se zájezd líbil. 

 

5. října 2019 proběhl III. ročník Blešího trhu 

aneb bazárku. Letos se akce uskuteční v rámci 

projektu Synergie s ženami z Godowa. 

 

Další pěknou akcí bylo již II. společné vaření s 

Godovem v rámci projektu Synergie, které se 

uskutečnilo 15. listopadu 2019. Ženy z Godowa - 

Golkowic vařily polsko-ruský boršč a my 

svíčkovou. Vedení vaření se ujala paní Černá. 

Paní Blatoňová a Skaličková upekly i výborné 

koláče. Akce se vydařila, ženy si společně i 

zatančily. 

Sedmého prosince 2019 proběhlo I. posezení s 

Mikulášem i s dětmi z Godowa v rámci projektu 

Synergie. I přesto, že to bylo první podvečerní 

posezení s Mikulášem, akce se povedla. Dětí se 

zúčastnilo celkem 90 a 110 dospělých. 

 

30. 11. 2019 se uskutečnila hodnotící členská schůze žen, na které jsme schválily plán činnosti na rok 

2020 a také nový rozpočet organizace. Bilancování a hodnocení činnosti pak pokračovalo 12. prosince, 

kdy jsme uskutečnily v pizzerii „ Salve“ závěrečné XIV. zasedání Rady ZO ČSŽ Petrovice u Karviné, kde 
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jsme společně hodnotily práci Rady (výboru), hovořily o svých rezervách. Hlavně o tom, co bychom v 

budoucnu mohly v činnosti organizace zlepšit, abychom přilákaly do svých řad především mladé ženy. 

Rozloučily jsme se také s dlouholetou členkou Rady s Marii Tomiczkovou, která se stěhuje do Vyškova. 

Děkujeme jí za dlouholetou práci. V naších řadách zatím zůstává, pokud jí to zdravotní stav dovolí, chce 

se účastnit některých našich akcí. 

 

Zúčastnily jsme také jedné akce okresní „Poznáváme Dolní Lutyni“ a jedné akce Krajské rady ČSŽ 

„Putujeme Havířovem“, obě akce byly velmi zdařilé a našim členkám se líbily. 

 

Myslíme si, že činnost našeho spolku je opravdu bohatá a děkuji ženám za jejich práci. Zlepšila se i 

propagace akcí ve zpravodaji obce. Velkým úspěchem bylo i získání 8 nových / z toho 6 mladších/ členek. 

Našimi členkami je i osm žen z Karviné. Velmi dobře se nám spolupracuje se spolkem ONKO Karviná a 

samozřejmě i z ženami z Godowa – Golkovic. Je vidět, že se nám naše práce daří a pomalu se dostáváme 

do podvědomí občanů Petrovic. 

 

Mgr. Jarmila Tyrlíková, předsedkyně ZO ČSŽ Petrovice u Karviné (pobočný spolek) 

 

Karneval 2020 

 

Rok se sešel s rokem a my jsme opět uspořádaly dne 25. 1. 2020 v kulturním domě Slezské Pavlovice 

každoroční maškarní KARNEVAL.  Chtěla bych poděkovat letošnímu sponzorovi-firmě SOK, která svým 

finančním darem poskytla větší možnost nákupu cen do tomboly. 

 

Děti byly úžasné. Pohádkové postavy, zvířátka, 

ale i dospělácké povolání – to vše bylo k vidění. 

Zahrály jsme si soutěže - kvízy, malovaly jsme na 

dřevěné krabičky a skleničky (které si děti odnesly 

domů) vytvářely mumii z toaletního papíru, 

skákaly panáka, skládaly dřevěný vlak, krmily své 

rodiče výborným mix pudinkem, který nám 

přichystala Lucka Mullerová. V překrásných 

kostýmech se děti dostatečně vyřádily. A nejen 

ony, měla jsem také připravený pohádkový kvíz 

pro rodiče, ale nikdo neuspěl . Než začala 

tombola, byly všechny děti odměněné balíčky 

plných sladkostí. V tombole jsme měly 60 

krásných cen. Bylo úžasné dívat se na rozzářené a 

šťastné tváře dětí, co měly výherní los a spěchaly 

si pro cenu. A přesto byly děti, co nevyhrály. Ty dostaly alespoň cenu útěchy.  

 

Děkuji všem, co se na letošním karnevale podílely a pomáhaly. 

 

Miluše Sitková, předsedkyně ZO ČSŽ Slezské Pavlovice 

 

Dýchánek pro seniory 

  

Další naše akce opět souvisela se setkáním seniorů v hospůdce U Ježibaby, v den 16.5.2019 v 15 hodin. 

Toto setkání se neslo v duchu již zaběhnutého a hlavně velice milého vystoupení žáků ZŠ Žákovská pod 

vedením paní učitelky a spolupráce s panem ředitelem, který nám ochotně vyšel vstříc. Děti zazpívaly 

hromadně i sólově. Mockrát děkujeme. 
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Toto byl první bod Dýchánku pro seniory a další následoval posléze. Byla jím beseda s paní Phdr. Bc 

Renátou Potyšovou MBA a sociální poradna. Hlavním tématem besedy byli tzv. šmejdi: jak je rozpoznat 

po telefonu, kdy se dál nebavit a položit, proč jim nic nepodepisovat dopředu, neukazovat výpisy ze 

služeb např, energií apod. Senioři měli spoustu dotazů, jednalo se i o občanskoprávní spory ohledně 

rodinných vztahů, sousedských vztahů a podobně. Došlo i na téma vymáhání a exekucí. 

 

Paní doktorka byla velice milá, trpělivá, veškeré dotazy i opakovaně zodpověděla. Chápala situaci 

důchodců, jelikož je sama důchodkyně, jak vtipně oznámila a mimo to ještě vyučuje na školách. Sama 

nabídla seniorům i nám ženám, že pokud bychom potřebovaly její pomoc, nemáme váhat a můžeme se na 

ní obrátit. Snaží se o individuální schůzky, přístupné klientům. Má své pobočky v Petřvaldě a Horní 

Suché.  

 

Mockrát děkujeme za spolupráci i nabídku možnosti využít její pomoci. 

 

Kaniová Simona, revizorka ZO ČSŽ č.7 Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
↑ Poděkování Českému svazu žen v Havířově od 

nemocnice s poliklinikou Havířov ↑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Děkujeme!   

 

 

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 ...  Děkujeme! 

 

mailto:predsedkyne@csz.cz
mailto:zpravodaj@csz.cz
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Úklid lesa 

 

Jasnými slovy paní předsedkyně Soni Dosedělové – Ryšánkové, která je předsedkyni ČSŽ - ZO č.7 

Havířov: Děkuji za pomoc všem, kteří se této akce zúčastnili. Myslím si, že se udělal veliký kus práce. 

Děkuji, děkuji. Takže tato věta mluví jasně a stručně a je to opravdu tak. 

 

Sraz na úklid byl již obligátně u hospůdky Ježibaba a 

sešlo se nás z Dolní Suché společně s dětmi dost. 

Začínalo se v 10 hodin a zhruba cca 13 hodin se 

skončilo. Odvoz pytlů a pytle samotné byly dopředu 

zajištěny i souhlas s Lesy České republiky a to proto, 

aby o nás věděli. Našly se i SPZ s hranicemi s městem 

Orlovou, což se oznámilo na Městskou policii Orlová. 

Při úklidu se našla i bouda pro psa, spoustu pneumatik 

a podobně. 

  

Pro malé pomocníky byla připravena odměna v 

podobě balíčků sladkosti a pití. Pro maminky a tatínky byl připraven oběd v podání výběru ze dvou jídel. 

Celkem se nás sešlo kolem 60 lidí s dětmi. 

 

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další příjemné setkání. 

 

Simona Kaniová, revizorka ZO ČSŽ č.7 Havířov 
 

 
 

I v roce 2021 jsme měly připraveno plno akcí, 

jenom že covid-19 který tu litá už dva roky nám 

to nějak nedovoluje. Tak jsme musely trochu 

improvizovat, a vypustit některé akce. Jedna z 

prvních, která se uskutečnila 29.5.2021 byl opět 

Úklid lesa. Pořádaný každým rokem za podpory  

odboru komunálních služeb města Havířova, se 

kterým spolupracujeme. Účast byla tentokrát 

kolem 20 lidiček velkých i malých. Pokaždé je 

jiná, to závisí i na počasí. To nám zrovna nepřálo 

i tak jsme vděčné za každou ruku.  Druhou akcí 

byl 3. 11. 2021 Lampiónový průvod, který jsme 

letos pořádaly s MŠ v Dolní Suché. Děti s rodiči 

si udělaly pozdní procházku ulicemi Dolní 

Suché. Cestou je čekala překvapení v podobě 

strašidélek a dýní, které musely spočítat. 

Ukončení měli všichni na zahrádce hospůdky u 

Ježibaby, kde na ně čekaly další soutěže jako 

třeba hledání očí ve slizu, vypít kalíšek krve 

(ostruž. šťáva) a další. 
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Vaříme přes hranice 

 

Je slunečné podzimní ráno, 

sobota 21. října 2019. Do 

Kulturního centra v 

Petrovicích u Karviné se 

scházejí členky ZO ČSŽ a 

zároveň přijíždějí i ženy z 

KGW z polského Godowa – 

Golkowic. Proč? Co se 

chystá? V rámci projektu 

Synergie se koná II. ročník 

společného vaření českých a 

polských žen “Vaříme přes 

hranice“. 

 

V letošním roce se téměř tři 

desítky žen dohodly na 

společném menu, které se 

skládá z předkrmu – obložený 

chlebíček, jako polévku 

zvolily polský „Barszcz“, 

hlavním chodem bude hovězí 

svíčková na smetaně s 

knedlíkem a desert tvoří 

švestkový koláč s drobenkou, 

malý větrníček s krémem a 

meruňková kostka s 

galaretkou.  

 

Ženy z Golkowic doplnily svůj „Barzsc“ tzv. „uškami“. Jedná se o 

těsto ve tvaru malého ouška plněného houbovou nádivkou s mletým 

vepřovým vařeným masem. Toto jídlo bývá převážně ve 

východních regionech Polska jedním z tradičních chodů na 

štědrovečerním stole. Polévky podobné „barzsci“ se vaří nejen v 

Polsku, ale také v Rusku a Bulharsku. Může to být i méně rozšířený 

nápoj. Uvařit dobrou „svíčkovou“ není zas tak jednoduché, jak se 

některým ženám zdá. Kuchařka musí být opatrná, aby se jí nesrazila 

smetana. Chuť omáčky ovlivňuje také množství zeleniny především 

mrkve. Omáčka totiž musí mít správnou barvu a nesmí být příliš 

sladká. Samozřejmě, že je také důležité, aby maso bylo měkké. 

Proto volíme především maso z pravé hovězí svíčky z jalovice nebo 

mladého býčka. 

 

Sobotní dopoledne opět zpestřily naše „Zoufalky“ tancem pod 

názvem „Kuchařky“. Děkujeme paní Milušce Černé, která se ujala 

velení v kuchyni, a zároveň i vařila; její pomocnici Jiřce Vašíčkové, 

paní Marii Blatoňové, Marii Skaličkové a Edeltrudě Hóglingerové, 

které připravily sladkou tečku menu – desert. Díky patří i paní Janě 

Piegrzymové, která pro hosty z Polska upletla pro zimní večery 

ponožky. 

 

Myslíme si, že akce se vydařila a splnila svůj cíl: vzájemně si předat 

zkušenosti ve vaření polských a českých jídel. 

 

Jarmila Tyrlíková, účastnice akce 

 

Třetí bleší trh  

 

Bleší trh, či burza je trh, kde jsou nabízeny použité předměty soukromými osobami bez nutnosti obchodní 

koncese. ZO ČSŽ Petrovice u Karviné pořádal 5. října 2019 v Kulturním centru v pořadí již třetí burzu. 

 

Nashromáždilo se spoustu oblečení od letních šatiček až po večerní plesovky. Za babku byste tam našli 

šperky, porcelán, boty, kabelky, dětské oblečení, plyšáky, 

obrázky, no prostě všehochuť co je doma nezbytné, ale je třeba 

občas obměnit a koupit nové. Při příchodu jste si mohli zakoupit 

slosovací lístek a čekal vás přivítací drink. Kromě nabízeného 

zboží jste se mohli občerstvit v baru a ke kávičce zakoupit 

koláček a zákusek. V 15. hodin jsme připravily „módní 

přehlídku“ z oblečení k prodeji. Přes naše obavy se setkala s 

velkým úspěchem. Hodně předváděných modelů bylo prodáno. 

Pak se vylosovaly tři výherní lístky, jejichž majitelům byla 

předána drobná sladkost. Bohužel nám nepřálo počasí, deštivé odpoledne nelákalo k procházkám, a tak 

velká příprava nebyla adekvátní k výsledku. Naši burzu navštívilo celkem 79 osob z toho 22 pořadatelek. 

Bylo to pro nás velkým zklamáním. Nevíme, jestli bude nějaké příště, i když ohlasy návštěvníků byly 

velice příznivé. Pokud příště bude: Neseďte doma a přijďte mezi nás! 

Anna Kubačková, ZO ČSŽ Petrovice u Karviné 
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Poznáváme Jižní Moravu (2019) 

 

I v letošním roce jsme se rozhodly připravit pro členky a příznivce spolku výlet za krásami naší republiky. 

Termín jsme zvolily 7. a 8. září, kdy se konají v Uherském Hradišti slavnosti vína. 

 

Prvním cílem bylo přístaviště Spytihněv na Baťovém kanálu, kde jsme se nalodili na výletní loď Morava a 

pluli do Uherského Hradiště. Tomáš Baťa si jako první uvědomil důležitost splavnosti řeky Moravy, a tak 

využil svůj nemalý vliv k prosazení stavby.  Zemský úřad v Brně zahájil stavbu plavebního a závlahového 

kanálu v říjnu 1934. První 10. km plavba byla uskutečněna 1. července 1938 a kanál byl předán do správy 

Baťovým závodům, které ho využívalo k dopravě uhlí. Během války byl kanál poničen. Jeho opravy si 

vyžádaly velké finanční náklady. Od roku 1995 je plně turisticky využívaný. Na vodní cestě v délce 52 km 

je 13 plavebních komor, 8 přístavů. 16 přístavišť a 23 mostů. My jsme sjeli 4 plavební komory. Je 

zážitkem poznat technický um našich předků. Nepříznivé počasí nám nedovolilo užívat si plavby na 

palubě, ale na druhé straně bylo příznivé pro provozovatele, protože nemusel před každým mostem 

požádat cestující k opuštění paluby a sklopit zábradlí. 

 

Za vydatného deště jsme dorazili do Uherského Hradiště. Slavnosti vína se konaly na obou náměstích a 

přilehlých prostorách, a ani špatné počasí neodradilo návštěvníky. Korzovali mezi náměstími se 

zavěšenými skleničkami na krku a ochutnávali dobroty u stánků. Nádherné kroje byly schované pod 

průsvitnými pláštěnkami. Nepřetržitá vystoupení se konala pod částečně krytými podií. Ve městě byly 

otevřeny téměř všechny kulturní památky. Každý měl možnost výběru co navštívit. V odpoledních 

hodinách jsme nasedli znovu do autobusu a odjeli do Adámkova vinařství v obci Višňová, kde jsme měli 

zajištěno ubytování. Na popud Adámkova vinařství byly natočeny zdařilé filmy Bobule I a II. Samotný 

film byl ale točen ve Vinařství U Kapličky v Zaječí. Pan Adámek nás přivítal ochutnávkou vín s 

odborným výkladem. Po degustaci jsme šli do blízkého sklípku na večeři a přátelské posezení u vína. Byli 

jsme překvapeni, když jsme byli posláni směrem ke kostelu, kde stála maličká kaplička, která byla 

vchodem do velkého sklípku. Měli jsme pocit, že už musíme být pod kostelem.  

 

Po příjemně stráveném večeru jsme ráno vyrazili směr Moravský Krumlov. Sice jsme si ověřily mailem v 

jejich informačním centru, zda je zámek 

přístupný a jestli v okolí náměstí jsou 

restaurace k polední obědové pauze, ale 

skutečnost byla trošku jiná. Náměstí bylo 

až na dva domy během války zničeno a po 

odvezení pláten Muchovy Slovanské 

epopeje, jež byla v letech 1963–2011 

vystavena na zámku v Rytířském sále a v 

kapli, město jako by se zastavilo v čase. 

Paní průvodkyně nás provedla nádvořím a 

mohli jsme si jen představovat původní 

krásu. Město získalo částku zatím na 

obnovení zámecké věže a snad někdy 

budou opět stát fronty na zakoupení lístku 

jako za časů výstavy Muchovy epopeje. Ochutnali jsme sladkosti v místní cukrárně a se zastávkou na 

pozdní oběd se v dobré náladě vydali domů. 

 

Doufáme, že dalšímu výletu bude více přát počasí, které je vrtkavé a nedá se dlouhodobě předvídat. 

 

Neseďte doma, pojeďte s námi! 

 

Anna Kubačková, ZO ČSŽ Petrovice u Karviné 
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Olomoucký kraj 

 

Z činnosti ZO Českého svazu žen Ruda nad Moravou-Hostice 

 

Jeden pěkný slunečný den 25. 8. 2020 nám moc hezky vyšel. 11 žen a 9 dětí si udělalo výlet do 

Štědrákovy Lhoty. Krásnou procházkou od Lesanky k hornímu vleku jsme se dostaly k chatě „Panorama“. 

Příjemné posezení, procházka okolím, pak výborné občerstvení, pro děti sportovní vyžití na trampolíně, a 

poté pěší túra lesem do Rudy ukončila bezvadný výlet. Dík za organizaci patří pí Hoffmannové, za 

zajištění občerstvení paníí Lucii Jílkové a také všem účastníkům výletu. 

 

V sobotu 29. 8. 2020 členky ČSŽ konečně mohly uskutečnit jako náhradu za tradiční „Pohádkový les“ 

pořádaný k MDD, procházku „Zábavnou stezkou“ v okolí sportovního areálu, kterou jsme ukončily 

prázdniny. Ke změně prostředí došlo z důvodu nevhodných přírodních podmínek v lese a také 

epidemiologické situaci v naší republice. Začátek této stezky byl tentokrát za ZŠ. Po cestě byly připraveny 

různé zábavné soutěže odměněné pěknými dárky, které rozdávaly pohádkové postavy po cestě i 

stanovištích. Nechyběl vlk ani Karkulka, vodník, víly i trojhlavý drak, baby Jagy ani perníková srdíčka. 

Po vysilující namáhavé stezce obdrželi malí účastníci občerstvení u klubu důchodců. Srdečný dík patří 

organizátorkám, účinkujícím, sponzorům i hojnému počtu dětí a jejich doprovodu. 

za ČSŽ, Eva Kobzová 

 

 
  

 

Dětský maškarní karneval 

 

Český svaz žen Ruda nad Moravou-Hostice uspořádal v neděli 9. 2. 2020 „Dětský maškarní karneval.“ 

Tuto akci pořádáme nepřetržitě již od roku 1984. Za početného doprovodu rodičů, prarodičů si přišlo 

zatančit 61 dětí. Krásné masky princezen, zvířátek a jiných pohádkových postav si vyzkoušely již tradiční 

vystoupení v televizi, za které byly odměněny sladkostmi. Za slosovatelné vstupenky byly připraveny 

pěkné ceny, které si děti sami vybraly. K tanci a poslechu zahrál pan Radek Dohnálek. Odměnou za práci 

našich členek byly rozzářené tváře tanečnic, tanečníků a spokojenost ostatních. 

Za radu ČSŽ, Marie Ondráčková 

Otevírání studánek 

 

V pěkný červnový den se uskutečnila 1. vycházka v roce 2020 tradičně nazvaná 

„Otevírání studánek“. Na kole nebo autobusem se 7 žen a 4 děti vydaly do 

Štědrákové Lhoty, aby si prošly lesní zážitkovou naučnou stezku. Součástí této 

stezky je 10 informačních panelů, dřevěný přístřešek.  Na panelech jsme mimo 

jiné poznávaly podle kůry dřeviny, zvuky a jiné zajímavosti. Po náročném 

téměř vyčerpávajícím pochodu do Pusté, jsme zazpívaly u studánky otevírací 

píseň, zarecitovaly „Znám křišťálovou studánku ...“, děti velkým klíčem 

studánku odemkly. Při vydatném občerstvení z domácích zásob a zhodnocení 

namáhavé túry jsme si daly příslib, že na podzim tuto trasu projdeme ještě 

jednou při zamykání studánky.  
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Kdo si hraje, nezlobí, aneb království z ledu (2020) 

Spolek žen Rouské, ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádou ,,Dukelskou“, uspořádal dne 12. 9. 

2020 třináctý ročník oblíbené akce ,,Kdo si hraje nezlobí, aneb království z ledu “. 

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

Olomouckého kraje, města Hranic a grantového programu města Hranic. Třináctý ročník se nesl tentokrát 

v duchu pohádky Ledového království. Celá akce se konala na hřišti Dukla v Hranicích. V letošním roce 

byla pro náš spolek situace velmi náročná, jelikož jsme se potýkaly s obavami s nemocí covid – 19. Stále 

jsme měli strach ze zrušení akce ze strany vlády ČR. Nakonec se nám vše povedlo a přihlásilo se třináct 

dětských domovů, s velkým počtem dětí z Olomouckého, Severomoravského i Zlínského kraje. Nakonec 

naši akci navštívilo 248 dětí. 

Letos jsme vyhlásily soutěž o nejlepší kostým princezny Elsy, Anny, sněhuláka a trolla. Do soutěže se 

zapojilo 146 dětí. Bylo tolik krásných masek, že porota měla opravdu velký oříšek, ohodnotit ty nejlepší. 

Celá příprava trvala skoro celý rok. Vymyslet soutěže, pohádkovou tajenku nejen pro děti , ale i pro 

dospělé je vždy velký oříšek. Realizace akce samotné pro nás začíná již středou, kdy se naváží zboží, ceny 

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

ve znamení krápníků a sněhuláků. V sobotu ráno přijeli 

vojáci z Hranic a začali se stavbou stanů a se zázemím pro 

děti. Další členky se podílely na doprovodném programu 

a jeho realizaci. Vše se chystalo na příchod dětí - ovoce, 

sladkosti, pitný režim……. 

Největším překvapením pro děti byla profesionální 

skupina MAXIM TURBULENC, která dětem zpívala 

skoro 2 hodiny. Po koncertě bylo ještě focení se skupinou 

a autogramiáda.  

Samotnou akci jsme 

zahájili po třinácté hodině, kde se vše připravovalo na koncert Maxim 

Turbulenc. Písničky právě této skupiny roztančily všechny přítomné jak 

děti, tak i rodiče. Na závěr koncertu se předali skupině dárky od našeho 

spolku. 

Na letošní akci se přišel podívat i pan starosta Města Hranic pan Jiří 

Kudláček, který poděkoval našemu Spolku žen za krásně uspořádanou 

akci. Pochvala a jeho slova nás velmi potěšila.  

Na hřišti byl celé odpoledne dětem k dispozici zdarma skákací hrad.  

V tomto roce jsme pozvali organizaci ,,Chrti v nouzi“, která se zabývá 

adopcí chrtů ze zahraničí. K nám přijelo patnáct pejsků se svými 

majiteli. Našim cílem bylo seznámit děti s dětských domovů s těmito 

pejsky. Z našich návštěv v dětských domovech víme, že děti v těchto 

zařízeních nemají žádný kontakt se zvířaty a proto jsme chtěli právě 

tyto děti seznámit s těmito pejsky. Podle ohlasů, se nám právě tato 

myšlenka povedla na jedničku.  



 

~ 18 ~ 

V letošním roce měly dětské domovy za úkol donést 

ručně vyrobeného sněhuláka a mohu říct, že tento úkol 

nebyl zrovna jednoduchý. Porota měla nelehký úkol, 

neboť jeden byl hezčí než druhý.  

Každý dětský domov obdržel vítězný pohár z rukou 

pana starosty města Hranic Jiřího Kudláčka a diplom 

z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje pana 

Pavla Šoltyse.  

Nádherné kulturní vystoupení měli i děvčata pod vedením Zuzanky Velické, která sklidila velký potlesk.  

Letos jsme vyhlašovali i ocenění nejlepší maska princezna, sněhulák, nejroztomilejší maska. Ceny 

předával pan starosta města Hranic pan Jiří Kudláček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel 

Šoltys, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Pavel Jelínek a paní Dalma Dočekalová. 

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

večeře. Děti z rozjasněními úsměvy a jiskřičkami v očích se s námi loučili s poděkováním…Děkujeme za 

krásnou akci!!!!! 

Všem patří velké poděkování, jak 7. mechanizované brigádě ,,Dukelské“ tak všem sponzorům, partnerům, 

členkám, bez Vaší pomoci, by se taková velká akce dělala velmi těžko. 
 

Pardubický kraj 

 

ZO ČSŽ Heřmanův Městec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota rozhodla takto: 

1. místo - dětský domov Bystřice pod 

Hostýnem 

2.  místo - dětský domov Prostějov 

3.  místo - dětský domov Plumlov 

4.  místo ostatní dětské domovy 

 

 

 
 

 

    V naší organizaci je zapsáno přes 50 členek, 

věkový průměr – 72 let. Scházíme se pravidelně 

každou první středu v měsíci v restauraci Eden.  

   V březnu při výroční schůzi popřejeme s 

kytičkou k MDŽ. Máme i šikovného harmonikáře 

a vesele si zazpíváme i zatančíme.  

   V únoru se rozveselíme při MAŠKARNÍM 

BÁLE a v listopadu při KATEŘINSKÉ ZÁBAVĚ 

s motivem např. šátečková, kytičková, 

klobouková, zástěrková (viz foto).  

   Na jaře a na podzim organizujeme prodej 

dětského a sportovního oblečení a potřeb. Je to 

velmi náročná akce. 

   V létě pravidelně jezdíme na výlet po krásách 

naší vlasti. 

Jirásková E. 
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Plzeňský kraj 

 
Desetiletá tradice Dnů pro ženu v Plzni – 2. část 

 

Ve zpravodaji ŽTT č. 7 z roku 2016 je zveřejněn článek „Historie Dnů pro ženu v Plzni“. V roce 2016 se 

konal 7. ročník této akce a to s názvem „ Jak se žije seniorům“ a byl uveden ve výše citovaném článku 8. 

ročník Dne pro ženu se konal 21. 6. 2017 a byla to slavnostní akce k 50. výročí ČSŽ s oceněním 

dlouholetých aktivních členek svazu. Akce se konala v E-Centru v Plzni a akce zúčastnila předsedkyně 

ČSŽ Mgr. Jana Chržová a emeritní dlouholetá předsedkyně ČSŽ PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., která 

přítomné ženy seznámila se svou dlouholetou činností ve svazu v letech 1990-2007. V průběhu akce byla 

předána Ocenění ČSŽ Praha více než šedesáti dlouholetým aktivním členkám ČSŽ. Oceněné potěšila i 

květina, která ke slavnostnímu 

aktu patří. Součástí krajské akce 

byl velmi pěkný kulturní 

program – vystoupení dětí ze 

ZUŠ v Plasích. Za spolupráci 

patří dík členkám KRŽ a 

předsedkyni ZO Chotíkov J. 

Paterové za zajištění kulturního 

programu a květin. Pro účastnice 

bylo připraveno malé 

občerstvení restaurací Éčko.  

   

9. ročník se uskutečnil dne 23. 5. 

2018 opět v sále E- Centra v 

Plzni je téma znělo: Ženy pro 

ženy. Přijela mezi nás opět 

předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová a též ředitelka Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Jana Česká, 

která sebou přivezla děvčata DZK, která nás potěšila svým vystoupením. Přítomné ženy velmi zaujala 

beseda s autorkou knihy „ Plzeňské ženy“ PhDr. Dagmar Hudecovou a jejím spolupracovníkem PhDr. 

Karlem Řeháčkem. Následovala přednáška PhDr., Mgr. Blanky Šestákové, psycholožky FN v Plzni. Paní 

psycholožka hovořila o častých problémech nejen žen v dnešní hektické době. Velmi častá je panická 

úzkost. Existují tři pilíře, které zásadně ovlivňují náš život a to: 1) emoce, 2) vůle, 3) rozum. Zajímavé je, 

že rozum se až na 3. místě! Na závěr ženy dostaly dobrou radu“ Mějte se rády, myslete více na sebe, 

radujte se ze života. Závěrečné besedy se zúčastnily předsedkyně ČSZ Mgr. Jana Chržová a ředitelka 

DZK PaedDr. Jana Česká. Příjemným zpestřením byla výstavka ručních prací členek ČSŽ a děvčat z 

Domova ZK. 

 

Jubilejní 10. ročník se konal 27. května 2019, tentokrát v sále Eben hotelu Central na náměstí Republiky v 

Plzni. Program byl zaměřen opět na témata, zajímavá pro ženy – zdravý životní styl a péči o zdraví. Jako 

lektorky byly pozvány: Jaroslava Kreuzbergová, nutriční terapeutka FN Plzeň, ženám dobře známá ze 

svých vystoupení v Plzeňském, rozhlase a různých přednášek, týkajících se stravovacích návyků a 

využívání zdravých potravin. Dalším hostem byla zástupkyně Bílého kruhu bezpečí v Plzni Petra 

Bednářová, která hovořila o zaměřením organizace, zabývající se pomocí obětem trestních činů, domácího 

násilí a prevencí nežádoucích jevů ve společnosti. 

 

Zástupkyně Centra zdraví v Plzni I. Šeflová a Z. Vácová ženám poradily jak se dobře starat o své tělo a 

zdraví v každém věku. V případě zájmu mohly ženy zdarma projít testováním, které jim ukázalo, zda stav 

naměřených tělesných hodnot odpovídá jejich skutečnému věku. Součástí byla pozvánka do Centra zdraví 

na důkladnější testy a následnou nabídku ozdravného programu.  
prosinec 2019 

Za KRŽ Plzeň Eva Drncová 
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Víkendový seminář 

 

Třicítka žen, členek Českého svazu žen se sešla na víkendovém semináři v Domažlicích. Pořadatelem byla 

ORŽ Plzeň - sever.  Své zastoupení měly z 11 ZO ČSŽ Bděněves, Kozolupy, Kyšice, Vejprnice, Vochov a 

Hvozd. S ohledem na místo jednání se části semináře, za účelem výměny zkušeností ze svazové práce, 

zúčastnily členky domažlického okresu a to ze ZO Horšovský Týn. Celé akce byla účastna i KRŽ 

Karlovarského kraje, která ji využila nejen k vzájemnému poznávání a mezikrajské spolupráci, ale 

uskutečnila zde i své zasedání. Předsedkyně této rady pí. Mgr. Eva Hanyková byla pro všechny účastnice 

významnou osobností, neboť je nejen letitou předsedkyní, ale především uznávanou novinářkou a 

současně autorkou nebo spoluautorkou řady knih věnovaných osobnostem pobývajícím kdy v Karlových 

Varech. KRŽ předala všem zástupkyním zúčastněných ZO ČSŽ poslední knihu Mgr. Evy Hanykové, 

krásnou nahrávku ČSŽ Otročín a řadu propagačních materiálů kraje. Na závěr dala v úvahu uskutečnit 

společnou akci v roce 2020 v Chebu. 

 

Na programu třídenní akce byla dvě nosná témata vyplývající z Programové orientace ČSŽ na léta 2018 - 

2022.1. téma se týkalo Ženy a zdraví, s důrazem na prevenci žen v seniorském věku a 2. téma pak Žen ve 

venkovském prostoru a jejich zvýšené role na místní/regionální úrovni v zastoupení na vedení obce ať již 

v zastupitelstvu nebo jeho výborech či komisích. 

 

Účastnice semináře rovněž diskutovaly o Istanbulské úmluvě a podpořily její ratifikaci naší republikou, 

což vyjádřily zasláním dopisu pro Dolní i Horní komoru Parlamentu ČR. Program byl rozšířen i o získané 

poznatky z Mezinárodní akademie žen, která proběhla ve dnech 13. a 14. září v Brně a týkala se 17. cílů 

OSN pro udržitelný rozvoj naší planety.  

Jiřina Radová 

 

 

Ohlédnutí za Adventem 2019 

 

Tradiční předvánoční výstavu připravila ZO ČSŽ Zbiroh (Rokycansko) ve dnech 26. 11. – 29. 11. 2019 v 

multifunkčním sále Městského úřadu ve Zbirohu. Vystavovatelkami byly členky ČSŽ i sympatizující 

ženy, dětí ze základní školy Zbiroh a děvčata z 

Domova Zvíkovecká kytička. O tuto akci je velký 

zájem nejen ve Zbirohu a okolí, ale v celém 

okrese. Pozvánka na výstavu je pravidelně 

zveřejnována v Rokycanském deníku. Členkám 

výboru ZO patří za obětavou práci a čas, 

věnovaný přípravě výstavy velké poděkování. 

 

Adventní koncert se konal dne 30. listopadu 2019 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci. 

Jesličky a program děvčat doplnila svým 

vystoupením Bára Zemanová, dlouholetá 

příznivkyně Domova. Akce se zúčastnila řada 

partnerů a příznivců Domova. Smutné bylo, že je 

jednalo o poslední akci po vedením ředitelky Domova ZK PaedDr. Jany České, která po 30 letech obětavé 

práce ve prospěch děvčat na funkci rezignovala a se všemi příznivci a přáteli se zde rozloučila. 

      

 

Za KRŽ Plzeňského kraje se akce zúčasntila vedoucí KS Eva Drncová. 
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ZO Českého svazu žen Blovice – ohlédnutí za rokem 2019 

 

Naše organizace má ke konci roku 2019 83 členek. Rada naší organizace se schází s výjimkou prázdnin 

pravidelně každý měsíc, aby pro své členky uspořádala nejrůznější akce.  Členské příspěvky jsou 150 Kč. 

Odvádíme z příspěvků 100 Kč na činnost krajské a okresní rady žen. Na vlastní činnost jsme od města 

Blovice dostali příspěvek 19 000 Kč z dotace pro neziskové organizace. Členky ocenily tuto finanční 

pomoc, levněji jely do divadla i na výlet.  

 

Pořádané akce 

 

V březnu se scházíme na členské schůzi. Probíhala v motýlkovém rázu. Členky si přinesly motýlky v 

nejrůznějších podobách (paličkované, na tričku a další a další). Bylo co obdivovat. Dozvěděly jsme se 

také o uskutečněných akcích, o hospodaření organizace, o dalších plánovaných akcích.  Připravily jsme 

občerstvení a postaraly se o dobrou zábavu. Naši schůzi vždy navštíví také starosta města. Pochválí nás za 

bohatou činnost, nezapomene doporučit dotaci města pro neziskové organizace a seznámí nás s 

novinkami, které město chystá. Členky mají na něho spoustu 

otázek, které rád zodpoví. 

 

Zajišťujeme návštěvy divadla v Plzni. Podařilo se nám vidět 

hry Zácpa ve Velkém divadle a Slaměný klobouk a Revizor v 

divadle Pluto. O návštěvy divadla je stálý zájem, jen se nám 

často nedařilo nacházet v repertoáru divadel volná představení 

vhodná pro nás a problém začíná být se zajištěním autobusu.  

 

Jezdíme rády na výlety po naší krásné vlasti. V dubnu nám 

pan Zdeněk Sviták připravil hezké zážitky výletem do Prahy. 

Tentokrát jsme jeli vlakem. Viděli jsme nový kabát na 

Národním muzeu, Václavské náměstí, pražská tržiště, Staroměstské náměstí s prohlídkou radnice, Prašnou 

bránu a nádraží. 

 

S oblíbeným průvodcem panem Koželuhem jsme v květnu již tradičně jeli na výlet na západ od Prahy. 

Navštívili jsme Mníšek pod Brdy, Davli, Jílové, Průhonice, Štěchovice a Slapy. V září jsme nasměrovali 

výlet do Jižních Čech. Byli jsme v Týnu nad Vltavou, zámku Hluboká, poutním místě Římov, V Č. 

Budějovicích na náměstí a v Holašovicích. 

 

Pokračujeme ve spolupráci s rodinným centrem Doupě a pomohly jim v červnu při akci pro malé děti 

Cesta do pohádky. Deset našich členek se obléklo do pohádkových kostýmů a obsadilo pět stanovišť s 

úkoly pro děti. 

 

Humanitární sbírku věcí pro Diakonii v Broumově jsme uspořádaly na konci října. Přesvědčily se o tom, 

že sbírka je pro občany pořád aktuální, zase se sešlo hodně pytlů a krabic s oblečením.  

 

Tradicí se už stala historická vycházka s historikem muzea panem Michalem Červenkou v polovině 

června. Začali jsme prohlídkou v kostele a šli do muzea. Prohlédli jsme si výstavy v muzeu a připravili 

tam hezké pohoštění pro členky. 

 

Několik členek se zúčastnilo akce Den pro ženu v hotelu Central v Plzni, pořádanou Krajskou radou žen. 

Akce se moc líbila. 

 

Okresní rada žen pořádala výlet do Rožmitálu, Březnice a na Svatou Horu v září. Patnáct našich členek 

bylo nadšeno, umocnilo to i hezké počasí. 
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Na začátku září jsme si udělaly výlet za naším kmotřencem plameňákem do ZOO v Plzni. Jeli jsme 

vlakem a také bylo moc hezky. Na konci října jsme uspořádali Světluškový večer – lampionový průvod 

pro velké i malé. Po setmění se průvod vydal městem. Zakončení bylo v sokolovně při ohýnku, opékání 

buřtů a ohňostrojem. Celá cesta byla lemována světýlky. Zájem o akci nás stále mile překvapuje, průvod 

světýlek a lampionů nemá konce a děti i dospělí jsou akcí nadšeni a všichni se těší na další. Poděkování 

patří všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu akce. 

 

Oblíbenou akcí všech členek v prosinci je tradičně pořádané Předvánoční posezení. Tentokrát bylo v 

hvězdičkovém rázu. Hvězdičky patří k vánocům, byl jich plný Panský dům a byly v nejrůznější podobě. 

Každá žena si odnášela malý vánoční dárek nebo také výhru z bohaté tomboly. 

  

Pomáhaly jsme při prodeji kytiček při Květinovém dnu, 

pořádaném Ligou proti rakovině v polovině května. Vybraly jsme 

13.756 Kč. Akce má u členek dobrý zvuk a rády pomohou.  

 

Dobrou spolupráci máme s muzeem. Pomáhaly jsme s 

velikonočním a adventním jarmarkem. Připravily jsme něco 

dobrého na zub pro návštěvníky a dotvářely hezkou atmosféru v 

kostýmech pohádkových babiček. Kostýmy jsme uplatnily i při 

blovické pouti na začátku září. Vítaly jsme na zámku „paní 

kněžnu“, která při té příležitosti přijela na návštěvu. Absolvovaly 

jsme s ní zvláštní 

prohlídku zaměřenou na 

baroko. 

 

Sbíráme potravinářský 

hliník pro ZOO Plzeň a 

tím sponzorujeme 

náklady na jednoho plameňáka. Oceňujeme pomoc města s 

odvozem pytlů s hliníkem do Plzně. 

Po celý rok nezapomeneme na naše členky, které mají kulaté 

výročí nebo je jim osmdesát a více let, a dáme jim malý dárek. 

 

 

 

Ze ZO ČSŽ Tatiná 

 

30. 9. 2020 se konal Květinový den a jako každý rok se zúčastnila i naše 

organizace. Letos se vybralo v Tatiné 

8 801,- Kč, což je nejvíce za 

posledních 10 let. Sbírka se 

každoročně koná v květnu, ale kvůli 

pandemii byla přeložena na září. Dále 

jsme se například účastnily brigády na 

čištění oken v místním kulturním 

domě. Brigáda se konala 4. 9. 2020 a 

zúčastnilo se jí celkem 11 členek. 

 
Loulová, předsedkyně ZO ČSŽ Tatiná 
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Středočeský kraj 

 
Velké ohlédnutí za roky 2019 - 2020 
 

Český svaz žen Kosmonosy (výběr) 

Naše základní organizace má 103 členek, převážně důchodového věku. Ženy se rády scházejí, prožívají 

společně různé aktivity, jejich zájem je dost značný. Pořádáme během roku dost různorodých akcí, 

zúčastňujeme se nabízených akcí pořádaných Okresní radou žen v Mladé Boleslavi a akcí pořádaných 

Krajskou radou žen Středočeského kraje. Využíváme každoročně finanční podpory Města Kosmonosy na 

základě přijatých projektů, samozřejmě platí pro to přísná pravidla pro čerpání dotací. Jsme rády za tuto 

podporu. Na uvedeném hodnocení akcí v roce 2019 spolupracovalo několik členek se svými názory a 

dojmy.  

 

Beseda se starostou Kosmonos Ing. Jiřím Müllerem  
Je již tradicí, že na jedno z prvních shromáždění členek v kalendářním roce zveme představitele města 

Kosmonosy. Letos naše pozvání přijal Ing. Jiří Müller, starosta města. Na začátku se seznámil s činností 

naší základní organizace v roce 2018 a s plány na rok letošní. Pan starosta hovořil o každodenní práci 

městského úřadu, zastupitelstva. O záměrech, které chce město realizovat, o plánovaných stavbách, o řešení 

podnětů občanů, co se povedlo a co nevyšlo. V průběhu besedy měly ženy možnost klást dotazy, zeptat se 

na vše co je zajímá. Probralo se koupaliště, stav komunikací ve městě, ubytovny, pořádek ve městě, 

výstavba sportovní haly. Na všechny otázky obdržely odpovědi, některé byly vyčerpávající, povzbudivé, 

jiné méně uspokojivé, překvapující či nemilé, vyvolávající další vášnivou diskusi. Nakonec starosta 

poděkoval ženám za jejich práci pro město a popřál hodně úspěchů v další činnosti. Ženy ocenily ochotu 

pana starosty zavítat mezi ně a dárek – prezentační CD města pro každou účastnici. 

 

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 

…název 

 

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/
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Český den proti rakovině 2019 

Naše ZO se pravidelně zapojuje do akce Květinový den již přes dvacet let. Pravidelně spolupracujeme s 

Ligou proti rakovině.. Zdravotní výchova a osvěta je nutná. Nutná je i její soustavnost a přesvědčivost. 

Letos se Český den proti rakovině uskutečnil ve středu 15. května 2019. Je součástí Světového dne proti 

rakovině. Celkem členky naší ZO nabídly 700 ks kytiček měsíčku lékařského, letos se stužkou meruňkové 
barvy. Vybraly částku 18 173,- Kč, kterou prostřednictvím ORŽ Mladá Boleslav poslaly na konto Ligy 

proti rakovině. Letošním sbírka byla zaměřena na nádorová onemocnění plic. 

 

Přednáška o Pečovatelské službě  
V listopadu jsme se sešli nad tématem, které se stává aktuální. Naším hostem byla sociální pracovnice 

paní Libuše Strnadová z Pečovatelské služby Mladá Boleslav a formou prezentace představila 

Pečovatelské služby. Vzhledem k přibývajícímu věku našich členek je třeba seznamovat se s možnostmi 

sociální péče, rozdíly v jednotlivých službách. Tyto informace ženy mohou využít pro sebe, případně pro 

své okolí.  

 

Dvoudenní výlet na Domažlicko – 15. a 16. června 2019 „Po stopách Chodů“  

V červnu se uskutečnil dvoudenní výlet na Domažlicko s nostalgickou vzpomínkou po stopách Chodů. 

Nejprve jsme navštívili Muzeum řemesel v Kolovči, které nás velice nadchlo, protože nám připomnělo 

naše dětství. Raritou je mlýn na staré báby, které mele na mladá děvčata. Samotná návštěva a prohlídka 

města Domažlice byla zajímavá. Navštívili jsme Muzeum Chodska na Chodském hradu, prohlédli si 

Muzeum Jindřicha Jindřicha sběratele a hudebníka. Vystoupali jsme po 196 schodech na Domažlickou 

šikmou věž a užili si krásného výhledu po okolí. První den jsme ukončili prohlídkou Pamětní síně Jana 

Sladkého Koziny na statku v Újezdu s velmi pěkným výkladem paní průvodkyně. Nocleh jsme měli 

zajištěný v Trhanově na zámku W. M. Lamingera, povečeřeli jsme v blízké stylové restauraci U svatého 

Jána. Pak už byla volná zábava a unavené jsme šli spát. Druhý den ráno po snídani jsme vyrazili do Klenčí 

pod Čerchovem do Muzea Jindřicha Šimona Baara. V místní keramické dílně jsme měli možnost koupit si 

dárkové předměty z originální chodské keramiky. Další cesta nás vedla do Postřekova, kde nás oslnila 

krása chodských krojů v ojedinělém místním muzeu. Celý zájezd jsme zakončili návštěvou v Horšovském 

Týně, kde jsme se nejprve posilnili a pak byla prohlídka zámku. Byli jsme rozdělené na dvě skupiny, 

prohlídkový okruh jsme měli zámeckou kuchyni. Pěkný byl depozitář skla, porcelánu, látek a dalších 

předmětů. Výlet se vydařil a viděli jsme krásnou přírodu a hodně zajímavých a krásných míst Chodska, dle 

vyjádření účastnic úžasný.  

 

Návštěva divadla F.X. Šaldy Liberec - muzikál Divotvorný hrnec 

Členky naší základní organizace rády vyrážejí za kulturou. Občas navštívíme divadlo v Mladé Boleslavi, v 

Liberci nebo v Praze. V letošním roce jsme navštívili po rekonstrukci v listopadu Divadlo F. X. Šaldy v 

Liberci, na programu byl muzikál Divotvorný hrnec. Mnohé z nás již toto představení v minulosti viděli, o 

to více jsme se těšili, že budeme srovnávat herecké výkony protagonistů. Muzikál v podání souboru 

libereckého divadla se nám moc líbil. Pěvecké výkony byly úžasné. Dopřáli jsme si zážitek, na který 

budeme ještě dlouho vzpomínat.  

 

Akce pořádané Okresní organizací ČSŽ Mladá Boleslav, ke kterým se v naší ZO připojujeme 

 

Setkání k MDŽ 2019  

V letošním roce v pondělí 7. března, tak jako v minulých letech, uspořádala ORŽ Mladá Boleslav setkání 

žen ze základních organizací okresu u příležitosti Mezinárodního dne žen ve školní jídelně 3. ZŠ Mladá 

Boleslav. Sešlo se kolem stovky žen, bylo připraveno pohoštění – zákusky, káva, čaj, chlebíčky, které 

zajistily členky ZO Kosmonosy. V zábavném programu vystoupili herci Divadla HEČ z Mladé Boleslavi s 

různými scénkami. Atmosféra byla příjemná a veselá. Ženy byly rády, že se takto mohou jedenkrát za rok 

setkat v takovém počtu při příležitosti svátku MDŽ. 
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Výlet za humna 

Dne 29.5.2019 jsme se zúčastnili "Výletu za humna" - Zvířetice, Bakov, Michalovice, který pořádala 

Okresní rada žen v Mladé Boleslavi pro ZO, abychom poznali krásy našeho nejbližšího okolí. Vyrazili 

jsme nejdříve autobusem do Turistického informačního centra Zvířetice v Podhrádí, kde nám promítli 

unikátní virtuální 3D projekt, jak vypadal zámek Zvířetice před třiapadesáti lety. Potom jsme se přesunuli 

(někdo pěšky, někdo autobusem) s průvodcem panem Dvořákem na zříceninu Zvířetic. Tam jsme si 

poslechli rozsáhlý a zajímavý výklad. Po výborném obědě v Nové Vsi jsme jeli do Bakova nad Jizerou, 

kde jsme si v muzeu prohlédli mimo jiných i ukázky tradičních výrobků z orobince, které zdejší lidé 

vyráběli už před mnoha lety, až do současnosti. Výlet jsme zakončili výstupem na Michalovickou putnu. 

Jak na Zvířeticích, tak i na Michalovické putně byl nádherný výhled do krajiny okolo Jizery. I když nám 

počasí příliš nepřálo, chvílemi pršelo, výlet jsme si užili a poznali jsme zajímavá místa našeho okresu. 

 

Výlet Za poznáním okresů 2019 (Kolínsko) 

Na sobotu 21. září připravila Okresní organizace ČSŽ Mladá Boleslav pro základní organizace již tradiční 

akci Za poznáním okresů, letos jsme vybrali Kolínsko a k tomu přidali Zruč nad Sázavou. Tato akce byla 

podpořena KRŽ – příspěvkem na občerstvení. První zastávka byla v Kolíně, kde jsme si v doprovodu 

průvodce prohlédli historické centrum a pak jsme pokračovali na prohlídku gotického chrámu Sv. 

Bartoloměje. Opět jsme měli štěstí na výborného průvodce. Po dobrém obědě v restauraci Zimní stadion 

jsme jeli do Zruče nad Sázavou. Zdejší zámek je v majetku obce, je rekonstruovaný včetně okolí a 

hospodářského dvora. V části je informační centrum, Městský úřad a a zbývající prostory zahrnují 

zámecké komnaty a expozice. Je zde výstava „Od verpánku k Baťovi“, která mapuje výrobu obuvi ve 

Zruči nad Sázavou. Další velice pěkné a obsáhlé výstavy jsou „Království panenek“ a „Vodácké 

muzeum“, takže si každý může vybrat dle svého zájmu. Zámek je obklopen pečlivě ošetřovanou zahradou 

a parkem, všude mají vzorný pořádek. Zdejší zvláštností je, že na směrovkách informují, kolik kroků je k 

jednotlivým expozicím. Po návštěvě zámecké cukrárny jsme se vydali na cestu domů. Zájezd se 

účastnicím líbil, neměl chybu.  
 

Školení funkcionářek ZO k nové Směrnici o hospodaření ČSŽ 

V říjnu proběhlo školení funkcionářek základních organizací našeho okresu k nové Směrnici o 

hospodaření ČSŽ. Zúčastnily se zástupkyně ZO, problematiku názorně vysvětlovala Ing. Alena Ortová. 

Vysvětlováním odstranila nejistoty a problémy, na které se ženy dotazovaly. Toto školení bylo finančně 

podpořeno KRŽ. 

 

Víkendový seminář ORŽ Mladá Boleslav 

Okresní rada žen uspořádala Víkendový seminář pro členky ze ZO okresu Mladá Boleslav v sobotu 30. 

listopadu 2019 v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosech. Zúčastnilo se 65 členek, celodenní 

občerstvení připravily členky ZO Kosmonosy. Účastnice semináře přinesly něco málo upečeného ke kávě. 

Přednášky byly z různých oblastí. První byla přednáška Ing. Jiřího Šturmy „Vše o včelách“ s promítáním, 

které byla překvapivě zajímavě podána. Další byla přednáška na téma „Kosmetika pro starší ženy“ s 

kosmetičkou Irenou Tlustou byla s praktickými ukázkami líčení pro starší ženy. Třetí byla přednáška Mgr. 

Jiřího Bartoše Sturze, člena Sdružení historiků ČR na téma „Významné ženy v Pojizeří“. Po obědě byla 

přednáška Stanislava Lance, pastora ze Společenského centra Lávka Mladá Boleslav. Přednáška na 

předvánoční téma „Ježíš - co vám ve škole neřekli a měli byste to vědět. “ Tím, že akce byla pro ženy, 

chtěl Stanislav Lanc je seznámit s informacemi starými dva tisíce let, o kterých se běžně nemluví. 

Postavení žen ve společnosti v té době (také předtím i později) bylo velice špatné, ženám nebyla přiznána 

lidská důstojnost, rovnoprávnost. Na mnoha příkladech z Bible vysvětlil, jak Ježíš se choval k ženám jako 

rovnocenný partner, pomáhal jim. Uvědomili jsme si, že problém rovného postavení žen trvá tisíce let, 

pomalými krůčky ženy teprve dosahují svého postavení. Tato situace i v dnešní době ještě není v pořádku, 

stále tento problém přetrvává. Ženy si užily pohodovou sobotu a setkaly se se známými, popovídaly si a 

dozvěděly se zajímavé informace pro, které mohou v životě využít.  
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Akce pořádané Krajskou organizací ČSŽ Středočeského kraje, ke kterým se v naší ZO připojujeme 

 

Talk show 26.března 2019 
Talk show připravila Krajská rada žen pro členky z jednotlivých okresů s finanční podporou KRŽ na 26. 

března v Praze v Kulturním domě Ládví. Hosty byla Naďa Konvalinková, Ivanka Devátá, Marie Formáčková. 

Jejich zábavné vyprávění doplnil zpěvem a hudbou původem Ital, Ande Andei. Vtipné povídání účinkujících 

dam doplnil neméně vtipně a postaral se o zábavnou spolupráci s publikem. Po občerstvení jsme společně 

navštívili Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, prohlédli jsme si se zájmem výstavu o Haně Podolské. Dle 

vyjádření jedné z účastnic „Televizní „bačkorové“ zábavy máme dost a je potřeba „vyrazit za živou kulturou a 

přijít mezi lidi “, jak se říká. Akce se mi moc líbila a jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. 

 

Krajský víkendový seminář 4. a 5. října 2019 v Praze v Kounicově paláci 
Krajská rada žen již tradičně uspořádala Krajský seminář pro členky z jednotlivých okresů Středočeského kraje. 

Získali jsme zajímavé a poučné informace v přednášce o rovnosti žen a mužů od ředitele odboru Rovnosti žen a 

mužů z Úřadu vlády Mgr. Radana Šafeříka. Pozvání přijala předsedkyně Českého svazu žen Mgr. Jana 

Chržová, která hovořila o aktivitách ČSŽ, o Istanbulské úmluvě – potírání násilí na ženách. Kulturní program 

večer zajistila kapela Harmonie, její vystoupení bylo zábavné a vybízelo si společně zazpívat, případně 

zatancovat. Večerní posezení a povídání v prostorách Kounicova paláce bylo příjemné. Přednáška Jiřiny 

Bejčkové o léčivých bylinách a jejich používání ve zdravé výživě byla zajímavá. Ženy se dozvěděly mnoho 

cenných rad. Z vystoupení předsedy Krajské rady seniorů Středočeského kraje Miroslava Vaise jsme se 

dozvěděli o životě seniorů v různých evropských zemích a porovnání jak je to u nás. Následovala přednáška o 

Plýtvání potravinami, jak tomu předcházet. Překvapilo nás, že až jedna třetina potravin se vyhodí. Tím přijdou 

nazmar náklady na energii, která je potřeba k výrobě potravin. Samozřejmě to přináší škody na životním 

prostředí, přírodě. Krajský seminář byl poučný, zábavný a patří k tomu i možnost setkávání žen z různých míst 

našeho kraje. 

 Milada Remešová, předsedkyně ZO Kosmonosy 

 

Základní organizace ČSŽ Kosořice – okres Ml. Boleslav 
 

Nový rok 2019 jsme zahájily účastí na akci „Kosořická dvacítka“, kterou organizují místní sportovci. V březnu 

k svátku MDŹ jsme každou naši členku potěšily rozkvetlou primulkou. Zúčastnily jsme se oslav MDŹ v Mladé 

Boleslavi, kterou pořádala ORŹ. V programu jsme shlédly úsměvné scénky seniorského divadélka HEĆ a při 

kávičce a malém občerstvení jsme strávily příjemné odpoledne. V dubnu jsme si udělaly malou brigádu na 

zvelebení okrasných keřů v obci. Okopaly jsme růže v parku, sestřihly okrasné keře před prodejnou a na 

otočce. V polovině května jsme se zúčastnily celostátní akce „Liga proti rakovině“. Prodaly jsme 150 kusů 

žlutých kvítků a odevzdaly na sbírkový účet 3.080 Kč. Druhá květná neděle je Dnem matek. Posezení jsme 

zorganizovaly 17. května v prostorách obecního domu. Zaplněný sál, vystoupení dětí místní MŚ a nakonec i 

ukázka hudební skupiny „Koso trio a spol.“ splnily očekávání. V pondělí 2. 9. se konala tradiční „Zlatá“. Je to 

den po místním posvícení.  

 

Na hřišti se schází příznivci zábavných a úsměvných utkání a děti zde mají taktéž své hrací koutky. Na tuto 

akci jsme upekly 500 ks koláčků a téměř nikdo z přítomných neodolal, aby neochutnal. Ve středu 11. září jsme 

se opět jako vloni zapojily do akce „Teribear“ nadace Terezy Maxové. Pořadatel Škoda auto zorganizoval tuto 

akci na Štěpánce. V pondělí 14.10. jsme absolvovaly školení o hospodaření ZO ĆSŹ. Předmětem školení byla 

nová „Směrnice pro hospodaření ĆSŹ a vedení účetnictví pobočných spolků i nezapsaných organizačních 

jednotek. Na rozsvěcení vánočního stromu v obci jsme připravily malé občerstvení – pro děti oblíbené 

perníčky, pro dospělé koblihy a soutěž o nejchutnější štrúdl. V sobotu 30.11. jsme se zúčastnily okresního 

víkendového semináře, který pořádala ORŹ v Kosmonosech. Téma znělo „Zdravý životní styl“. Ve středu 6. 

12.jsme zorganizovaly přednášku „První pomoc“. Přednášela a odpovídala na dotazy zdravotní sestře paní 

Adámková z kliniky dr. Pírka a paní Křováčková z nukleární medicíny Klaudiánovy nemocnice. Na 27.12. 

jsme připravily vánoční posezení pro členky a ostatní příznivce. 
 Eva Langová, předsedkyně ZO Kosořice 

 



 

~ 27 ~ 

ZO ČSŽ v Benátkách nad Jizerou  
 

Přestože naše členská základna má velký věkový 

průměr, dokážeme organizovat a účastnit se 

různých akcí. V únoru se tradičně věnujeme a 

pořádáme "Dětský maškarní karneval", kde nám 

hraje živá hudba. Účastní se přes 100 dětí v 

doprovodu rodičů a prarodičů, takže sál je nabitý 

k prasknutí. Máme připravený bohatý program 

zahrnující soutěže, tombolu a obálky štěstí. 

Podle každoroční návštěvnosti vidíme, že se nám 

to daří. Když se pak díváte na děti je to radost. 

 

Naše organizace se vždy na jaře schází na svém 

shromáždění, které je věnováno, jak pracovní 

činnosti týkající se činnosti ZO, tak připomenutí 

si MDŽ a Svátek matek. Pro zpestření zveme 

děti z LŠU, které nám vždy předvedou své 

pečlivě připravené kulturní vystoupení. Dobré je, 

že s dětmi přicházejí i jejich maminky, aby 

shlédly jejich vystoupení a dozví se něco i o naší 

činnosti a možná se nám podaří získat mezi nás 

nové členky ČSŽ. 

 

ZO ČSŽ velmi dobře spolupracuje s městským 

úřadem, který podporuje akce svých žen a 

dalších 52 spolků v Benátkách nad Jizerou, 

přispívá tím, že máme prostory na naše činnosti 

zdarma. Pravidelně dvakrát ročně pořádáme 

"Bazar dětského oblečení". Kolikrát jsme si 

říkaly, že už naposled, ale zájem je obrovský a 

nám je líto bazar ukončit. Některé maminky 

neprodané věci věnují Dětskému domovu v 

Krnsku, se kterým spolupracujeme již řadu let. 

 

Každý rok v září pořádáme výlet za poznáním 

našich zámků, hradů a jiných památek. Letos 

jsme navštívily rokokový zámek Nové Hrady u 

Litomyšle. Byl to velmi hezký a vydařený den. 

Počasí nám přálo, což bylo dobré na prohlídku 

stylových zahrad, vodních kaskád a křížové 

cesty z roku 1767. Jinak se zúčastňujeme akcí, 

které připravila Okresní organizace, ať je to 

setkání žen k MDŽ, výlety Za poznáním okresů, 

Květinový den nebo zájezdy do divadla. Letos se 

povedl "Výlet za humna", který se nám moc 

líbil. 

 

Navštěvujeme dříve aktivní členky v domově 

důchodců a také členky jubilantky při kulatých 

výročích - jsou obdarovány květinou a 

dárečkem. To vše přináší pocit pohody, aby 

člověk byl na světě rád. 

Jarmila Šípková, předsedkyně ZO Benátky n. J. 

 

Tradiční Krajský seminář v historických prostorách Kaunicova paláce 

 

Tak jako každoročně i v roce 2019 uspořádala KRŽ Středočeský kraj ve dnech 4. – 5. 10. Krajský seminář 

v historických prostorách Kaunicova paláce. Semináře se zúčastnilo 75 členek  ČSŽ a opět se ukázalo, jak 

důležité a příjemné je se sejít, něco nového slyšet, něco nového zažít ať už při sledování různých 

přednášek či společenské zábavě.  

 

První den se přítomné členky sešly s předsedkyní ČSŽ Mgr. Janou Chržovou, která je nejen informovala  

o novinkách a cílech ČSŽ, ale hlavně si společně popovídaly o poznatcích, situaci a problémech 

v jednotlivých ZO ČSŽ a jenom časový  rozvrh celého semináře je donutil k ukončení přátelského setkání. 

To se opakovalo i při přednášce na téma Rovné příležitosti v podání Mgr. Radana Šafaříka, ředitele 

odboru Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Po společné večeři vystoupila kapela Harmonia, která dokázala 

přítomné ženy rozveselit při zpěvu a tanci. To se projevilo i při společném posezení žen v krásných 

prostorách Kaunicova paláce a bylo to krásné a důstojné zakončení společného odpoledne a večera.  

 

Přítomné členky přespaly v Hostelu AZ v Jindřišské ulici, tedy přímo pár metrů od Kaunicova paláce a 

ráno se všechny sešly na snídani, po které následovala přednáška „Léčivé rostliny ve zdravé výživě“, 

kterou přednesla jedna z našich členek, paní Jiřina Bejčková. Po ní následoval pan Miroslav Vajs, 

předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje, který přiblížil život seniorů v různých evropských 

zemích a u nás, jejich výhody v různých regionech a rodinné podmínky. Po krátké přestávce pokračovala 

paní Viktorie Tenzerová ze společnosti Na Mysli, z.ú na téma Plýtvání potravinami. Všechny uvedené 
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přednášky měly velký úspěch a přítomné ženy nejen vyslechly zajímavé novinky, ale mohly a také toho 

využily, vstoupit se svými dotazy a poznatky. Před závěrem semináře byla ještě domluvena návštěva 

herce Jiřího Dvořáka, který se bohužel na poslední chvíli omluvil kvůli pracovnímu vytížení – natáčení 

nového filmu v Brně. To trochu zklamalo přítomné, ale máme příslib na příští setkání. 

 

Na závěr semináře poděkovala paní Milada Remešová, předsedkyně KRŽ Středočeského kraje nejen za 

účast, ale za celoroční práci všech členek ČSŽ a popřála hezké Vánoce a vše nejlepší do roku 2020. 

(Pozn.: V roce 2020 se ale kvůli pandemii poprvé náš seminář konat nemohl). 

Mgr. Alena Hronová, vedoucí KS Středočeský kraj 

 

Výměna okresů 2019  (Kutná Hora – Příbram) 

 

V rámci KRŽ pořádáme už několik let akci "Výměna okresů"- cesta za poznáním a seznámením členek 

ČSŽ jednotlivých okresů ve Středočeském kraji. Ty se velmi osvědčily a patří mezi oblíbené akce, byť 

přinášejí starosti, ale také pocit uspokojení a radosti z povedené návštěvy. My - ORŽ Kutná Hora – jsme v 

měsíci září, hned dvě soboty po sobě, absolvovaly návštěvy dvě. Jednou jsme byly hosté, podruhé 

hostitelky.  

 

V sobotu 7. 9. 2019 jsme byly pozvány do okresu Příbram. Autobus z K. Hory nás svážel z opačných 

konců okresů/fungující a velké organizace jsou od sebe vzdáleny 70 km/ a plné očekávání jsme vyrazily 

na cestu k Příbrami. První zastávku pro nás ženy z Příbrami připravily na zámku Dobříš, kde jsme 

absolvovaly velmi poutavou a příjemnou prohlídku. Všem se nám tam moc líbilo. Potom jsme dorazily do 

Drásova, kde se nás ujaly ženy s předsedkyní místní organizace. Moc mile nás překvapilo uvítání ženami 

v krojích s nabídkou chleba se solí. Tam jsme také poobědvaly a pochutnaly si na kávě a výborném 

zákusku. Popovídaly jsme, odpočinuly si a cesta pokračovala na Svatou horu u Příbrami, kde nám ženy 

ORŽ zajistily prohlídku s poutavým výkladem a také pro méně pohyblivé výjezd až k basilice. Byly jsme 

ohromené krásou a majestátem baziliky a všechny kvitovaly možnost tu nádheru vidět. Potom už naše 

cesta směřovala zase k nám, do jednotlivých domovů. Nám se náš výjezd moc a moc líbil a vydařilo se 

nám i počasí. Díky moc Příbramačky!!!! 

 

Hned druhou sobotu jsme my-ženy z organizace 

Žleby- přivítaly jako hostitelky ženy z Hostivice. 

My u nich byly vloni a byly jsme nadšené z jejich 

přijetí tak, že jsme se je rozhodly pozvat přímo k 

nám- do Žlebů.  

 

14. 9. 2019 jsme hned před devátou vyrazily do 

Hospůdky u Kosů na našem náměstí, abychom 

připravily pohoštění a místo setkání, jak se patří. 

Děvčata doma připravila pestrou škálu dobrot 

sladkých i na slano a majitelé hospůdky připravili 

pro naši návštěvu sál. A už jsme jen čekaly. Po 

desáté/podle domluvy/ dorazila návštěva z 

Hostivice. Přijelo 30 hostů. Usadili se ke stolům, občerstvili se, odpočinuli si a my jim po uvítání 

povyprávěly něco o nás, naší obci a co děláme. Potom ženy odešly na objednanou návštěvu zámku. 

Vrátily se nadšené a všechny byly rády, že se na náš zámek podívaly. Čekal na ně zamluvený oběd a další 

občerstvení s kávou a nápoji od nás. Připravily jsme pro ně překvapení - vystoupení malých mažoretek a 

tanec-kankán v provedení žen - sokolek. Potom některé ženy ještě poseděly v předzahrádce u hospůdky a 

některé vyrazily v doprovodu několika členek na vycházku do parku. Doufám, že se Hostivičačkám u nás 

líbilo. My pro ně udělaly vše rády a s láskou.  

 Za ORŽ Kutná Hora, ZO ČSŽ Žleby Mgr Hana Němečková 
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Okresní rada žen v Mladé Boleslavi 2020 

 

Začátkem roku 2020 ORŽ schválila společné akce na tento rok pro členky ze základních organizací. Měli 

jsme to hezky naplánované, ale nikdo netušil co nás čeká s příchodem koronaviru, který se rychle rozšířil 

po celém světě, přerostl v pandemii. Začal nouzový stav s mnohými omezeními, nevíme stále co bude a 

jak dlouho to bude trvat. Je to situace, kterou i při našem věku ještě nikdo nezažil. Přineslo nám to mnoho 

komplikací, nejistot a obav a hlavně naše akce a společná setkávání musely být odloženy nebo zrušeny. 

Začátkem března, ještě nic netušíce, se nám podařilo uskutečnit setkání členek ze základních organizací u 

příležitosti Mezinárodního dne žen. Sešlo se kolem stovky členek, bylo připraveno pohoštění – zákusky, 

káva, čaj, chlebíčky, které zajistily členky ZO Kosmonosy. V zábavném programu vystoupili herci 

Divadla HEČ z Mladé Boleslavi s programem „ O čem sní seniorky“. s různými scénkami ze života. Ženy 

byly rády, že se takto mohou jedenkrát za rok setkat v takovém počtu při příležitosti svátku MDŽ. Na 

tomto setkání se členky hlásily na výlety a akce 2020 pořádané ORŽ a KRŽ. Pak to přišlo, objevil se 

koronavirus. Mnoho členek z různých ZO se zapojilo do šití roušek pro své okolí, pro zdravotnická 

zařízení. Členky jsou převážně seniorského věku, v rizikové skupině. Některé využily své šicí stroje a 

pustily se do pomoci ostatním v boji proti koronaviru. Šily roušky pro své okolí, různé lékařské ordinace, 

lékárny, nemocnici, domovy seniorů, pro starší občany v jednotlivých místech. Další akce, které byly 

naplánované na první pololetí jsme byly nuceni přeložit na letní období. Český den proti rakovině, 

původně plánovaný na 13. května byl přeložen až na 30. září. Symbolický květ měsíčku zahradního se 

nabízel za 20 Kč. Výtěžek sbírky byl předán Lize proti rakovině a bude využit na podporu onkologických 

pacientů. V organizacích ČSŽ okresu Mladá Boleslav se celkem prodalo 1868 ks kytiček a vybralo se 42 

874,- Kč. Všem patří veliké poděkování za ochotu a vstřícnost a chuť udělat něco pro druhé i navzdory se 

stiženou situací okolo koronaviru. 

 

Okresní rada žen s finanční podporou Krajské rady žen uspořádala v úterý 15. září 2020 jednodenní výlet 

na Čapí hnízdo a zámek Jemniště. Termín byl již v náhradním čase. Ekocentrum Čapí hnízdo u 

Olbramovic na Benešovsku je od června 2012 otevřeno veřejnosti. Venku je expozice divokých 

handicapovaných zvířat, na kterou navazuje naučná stezka v areálu Farmy Čapí hnízdo. Ekocentrum Čapí 

hnízdo v „Labyrintu zvířat“ poskytuje nejen domov handicapovaným divokým zvířatům a ptákům, kteří z 

různých důvodů nemohou být vráceni zpět do volné přírody, také se zde můžete setkat „tváří v tvář“ s 

některými druhy zvířat hospodářských. Barokní zámek Jemniště se nachází asi 50 km jižně od Prahy, 8 

km východně od Benešova v obci Postupice. Jedná se o šlechtické sídlo vrcholného baroka. K zámku 

přiléhá nádherný zámecký park, původně francouzský se sochami, fontánami a geometrickými liniemi. Na 

přelomu 18. a 19. století byl přeměněn na romantický anglický park. Na závěr výletu jsme se občerstvili v 

zámecké cukrárně. Počasí nám přálo a byl to nádherný zážitek. 

 

Poslední letošní akcí ORŽ byl “ Výlet za humna”, ten byl také v posunutém termínu. Okresní rada žen 

pořádá již několik let výlety „Za humna“, za poznáním nejzajímavějších míst v našem nejbližším okolí. V 

letošním roce jsme navštívili město Benátky nad Jizerou a Dražice, abychom poznali zajímavosti a 

historii. Termín byl přeložen z května na úterý 29. září 2020. Navštívili jsme V muzeu Benátecka, 

umístěném na zámku, nám průvodkyně přiblížila historii Benátek a okolí. V muzeu jsou interaktivní 

expozice „Příroda Benátecka“, „Páni z Dražic“, Tycho Brahe a Benátky“, Jan z Werthu – generál 

třicetileté války“, Pamětní síň rodiny hudebníků Bendů a Pamětní síń Bedřicha Smetany“. V muzeu je 

výstava “Pověstné báchorky Benátecka“ o pověstech, báchorkách a tajemných příbězích z Benátek a 

okolí. Druhou výstavou v muzeu Benátecka je „Cesta po hradech a zámcích“, která je inspirovaná 

benáteckým rodákem, předním českým historikem Zdeňkem Kalistou. Po prohlídce muzea v zámku jsme 

si prohlédli pěkně renovovaný zámecký park s množstvím soch. Na náměstí jsme navštívili Pamětní síň 

architekta Jiřího Krohy. Odpoledne jsme se přesunuli do blízkých Dražice nad Jizerou, kde jsme si nejprve 

prohlédli gotický kostelík Sv. Martina se zajímavými nástěnnými malbami, které pocházejí z doby Karla 

IV. A jsou velmi cennou uměleckou a historickou památkou. Kostel založil pražský biskup Jan IV. z 

Dražic. Na závěr výletu jsme si prohlédli zříceniny Dražického hradu, jehož zbytky se dodnes dochovaly 
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na skalnatém výběžku nad řekou Jizerou. Je ojedinělou památkou hradní architektury v Čechách. Pochází 

z doby před rokem 1264. Během husitských válek, byl dražický hrad vypálen katolickými pány z okolí. Z 

výletu jsme se vraceli s pocitem, že jsme blíže poznali historii a zajímavá místa Benátek, které jsou v 

našem Mladoboleslavském okrese. Často jsme město navštívili nebo jím projížděli, ale nikdy jsme neměli 

takovou příležitost to vše zažít tak podrobně. Bylo to hezké. 

 

Plánovaný výlet „Za poznáním okresů“ byl z důvodu pandemie koronaviru přeložen na rok 2021. Rovněž 

okresní víkendový seminář se nemohl uskutečnit. 

 

Základní organizace ČSŽ Kosmonosy 

 

I navzdory této složité době jsme v letošním roce v naší základní organizaci uspořádali několik akcí. V 

lednu to byla přednáška “Kladný přístup k životu” z Nadačního fondu Lepší senior, v ůnoru jsme 

uspořádali besedu s místostarostou Mgr. Petrem Boubínem. Začátkem března jsme se setkali při 

příležitosti Mezinárodního dne žen ve školní jídelně v Benešovce, které pořádala ORŽ. Potom přišla 

nucená přestávka, kdy jsme naplánované aktivity museli přeložit. Některé naše členky se zapojily do šití 

roušek pro ochranu před koronavirem, do pomoci ostatním. Šily roušky pro své okolí, různé lékařské 

ordinace, lékárny, pro starší občany ve městě. Až v červnu jsme navštívili Divadlo v Mladé Boleslavi s 

odloženým představením Familie. V červenci jsme uspořádali společný výlet do barokního areálu Kuks a 

na nejkrásnější přehradu v Česku Les království. Začátkem září jsme znovu navštívili Městské divadlo v 

Mladé Boleslavi na představení Mistrovská zkouška s Dagmar Peckovou. Divadelní představení 

Městského divadla v Mladé Boleslavi mají vysokou úroveń. Čtyři herci v různých inscenacích získali ceny 

Thalie, což je vypovídající. V polovině září jsme navštívili Čapí hnízdo a zámek Jemniště, tento výlet 

uspořádala ORŽ s finanční podporou Krajské rady žen. Na konci září ORŽ uspořádala výlet Za humna – 

letos jsme navštívili Benátky nad Jizerou a Dražice. Mnoho, z těchto akcí se uskutečnilo s finanční 

podporou Města Kosmonosy na základě dotace z předloženého projektu. Poslední den v září proběhl 

Český den proti rakovině, do kterého se naše základní organizace opět zapojila a získali jsme prodejem 

kytiček – měsíčku zahradního téměř 17 000,- Kč Bohužel více jsme v letošním roce nemohli uskutečnit. 

Věříme, že v roce 2021 se situace zlepší a budeme se moci těšit na mnoho dalších akcí, na společná 

setkávání. 

Milada Remešová, předsedkyně 

 

Kraj Vysočina 

 

Report z „Dýňové strašidelné stezky“ 

Základní organizace ČSŽ Věcov (okres Žďár nad Sázavou) 

 

„Stezka je už tenhle pátek v šest od školy“, „ My určitě s mamkou jdem“, „ Nebude to trapný jen pro malý 

děcka?“, „Já si teda beru baterku“ „ Já si musím ještě jet koupit ten kostým čarodějnice“ … slyšely jsme si 

povídat děti po vesnici. Přípravy dětí na páteční stezku byly značné.  

 

A ani my ženy jsme nezahálely. Upéct přes dvě stovky perníčků, nazdobit je marcipánovými dýničkami, 

vyřezat desítky dýní, vyrobit přes 400 strašidelných lampiček podél stezky. Kdo z nás bude vodník, kdo 

bílá paní, kdo kostlivec? Role čarodějnic je jasná. Ty nejkrásnější z nás si zaslouží být v Perníkové 

chaloupce    
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Už kolem půl šesté, začínají přicházet děti s rodiči, prarodiči. Velcí 

odvážlivci přicházejí sami. Během půl hodinky, se úplně setmí, dětí značně 

přibylo. Prostor před školou je zcela zaplněn. Hurá ... Můžeme vyrazit.  Ze 

začátku podle slov pubertálního účastníka – těžká pohodička. Kostlivec 

v motorkářském klubu, Bílá paní chodící kolem zbořeniště, začínají ale 

navozovat temnější atmosféru. Přicházíme do části vesnice, kde už není 

veřejné osvětlení na každém kroku. Z reproduktoru se ozývají strašidelné 

zvuky. Na kopečku čekají dva kostlivci s ohnivými kruhy. U kamenného 

sklípku, kde ve dveřích sedí starý čert, se některým přitížilo. A najednou 

hup, z vikýře na nás ten mladší hází seno. Strašidelné dýňové úkoly si pro 

nás připravili lesní žínky. U perníkové chaloupky nás po splnění úkolů 

obdarují sladkostmi – perníčky. U potoka čeká vodník se svými dušičkami a 

dukáty. 

 

Celou cestou nás provází stovky lucerniček, desítky vyřezaných dýní, kterými si vyzdobili domy i naši 

spoluobčané.  

 

Všechno stejně jako v pohádce, na konec dobře dopadlo. Kostlivci odhodili ohnivé kruhy, ze zlých 

čarodějnic se staly ty hodné. Bílé paní zrudly líčka, vodník odhodil mokrý šos. Párky v rohlíku vyšly na 

všechny, ztracený chlapeček našel svou mámu. Cestu jsme si užili, účastníci se dostali do cíle všichni a ve 

zdraví    
 
Žijí mezi námi … 

 

Paní Alena Málková, pozoruhodná „obyčejná“ 

ženská . a přece velmi vzácná, s obrovským srdcem 

plným lásky a přátelství. 

 

„Naše“ Alenka Málková je totiž už padesát let 

aktivní členkou ČSŽ Velké Meziříčí a letos 22. 

srpna se dožila ve vzácné duševní a fyzické síle 

devadesáti let. Paní Alena Málková pochází z 

Bílých Karpat, vesničky Bzová, dnes místní části 

města Bojkovice. Vyrůstala ve skromných 

poměrech, ale v láskyplném rodinném prostředí, 

kde se nejen společně pracovalo, ale hodně zpívalo, 

četlo, recitovalo, ochotničilo i filosofovalo. Rané 

dětství prožívala za velké hospodářské krize, rané 

dospívání za německé okupace. Rodina i historická 

doba přirozeně výrazně ovlivnily její pohled na 

svět: Její silné sociální cítění, touhu po 

spravedlnosti i schopnost překonávat svízelné 

životní situace a mít potřebu být prospěšná svému 

okolí. Spolu s manželem vychovali a pro život 

dobře připravili oba své potomky.  

 

Paní Alenka Málková ale není jen maminkou a babičkou, ale i prababičkou Elišky,Tomáška a Robinka. 

Alenka je skutečně v mnohém výjimečná. Každou středu si chodí zahrát odbíjenou se sestrami sokolkami 

seniorkami. Připevnit a napnout síť je úkon, který si nedala ani letos vzít. Byla mezi prvními cvičenci thai-

chi. Od dětství nesmírně miluje hudbu. Po ukončení pěveckého sboru kde byla členkou, vytvořila spolu s 

dalšími ženami „Pěveckou sedmičku“. Vystupovaly na akcích ČSŽ nejen ve městě, ale na našich 
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krajských setkáních, dokonce i na celorepublikových předvánočních setkáních 

v Kaunicově paláci v Praze. Řadu let obětavě pracovala i ve žďárské Okresní 

radě žen. Na vánočních a velikonočních výstavách, pořádaných ČSŽ v 

prostorách Jupiter clubu Velké Meziříčí mohli návštěvníci vidět řadu jejích 

překrásných, převážně háčkovaných výrobků. Jako první z nás se letos hlásila 

do akce „ Ukliďme Vysočinu – ukliďme Meziříčí“ (jen Covid-19 jí v tom 

dokázal zabránit, jako vlastně všem). Zato celý den 8. září jí nedokázal nikdo 

zabránit, aby na akci „Den zdraví 2020“ držela službu na velkomeziříčském 

náměstí u stánků organizací Naděje a Svazu žen. Tam ochotně vysvětlovala a 

názorně ukazovala, jak staré deštníky přeměnit v nové, praktické nákupní 

tašky. Aby také ne. Vždyť jich již od roku 2015 vyrobila pro své přátele a známé přes dvě stě. Udělala jim 

tím nejen radost, ale také pomohla životnímu prostředí, nahradila těmito taškami spoustu jednorázových 

igelitových obalů.  
 
 

Bylo léto, svítilo sluníčko a všichni jsme si mysleli, že už bude dobře …(2020) 

 

Mezi letošním jarem a podzimem se objevilo pár týdnů, kdy se nám zdálo, že se život vrátil do "normálu". 

A jsme moc rádi, že se nám podařilo uskutečnit jeden z dalších tradičních poznávacích zájezdů pro naše 

členky a jejich rodiny. Letos jsme zamířili do kraje Boženy Němcové na Náchodsko a opravdu jsme si to 

užili. Hrádek u Nechanic, Hradec 

Králové, Dolní Adržpach, kláštery 

v Broumově i Wambeřicích, 

záplavu květin a miniaturních 

staveb v polském Minieurolandu i 

procházku Babiččiným údolím se 

vším , co k tomu patří a co si 

dodnes pamatujeme z dětství. 5 

dnů uběhlo jako voda, všichni 

zářili radostí, do večerní zábavy se 

zapojoval i personál hotelu. A moc 

se těšíme, že se příští rok opět setkáme - na jubilejním 20. ročníku.  

Český svaz žen - Klub žen Havlíčkův Brod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční vánoční výstava žen z Velkého Meziříčí 

  

 Je už dlouholetým zvykem, že ženy z Velkého Meziříčí v předvánoční době zorganizují vánoční setkání 

šikovných lidí , kteří buď ukazují nebo nabízejí výrobky s vánocemi související. Výstava je třídenní, aby to 

snažení a příprava stála za to. 

 Na výstavě se prezentují především členky Svazu žen. Dále sezveme školky, školy, školní družiny, organizace 

a ústavy i šikovné občany jednotlivce ukázat pod jednou střechou své rukodělné výtvory. Jde o výrobky z těsta, 

papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, korálků, slámy, včelího vosku, vlny, příze ad. přírodních 

materiálů. Některé vystavovatele můžeme pozorovat i při práci, řadu výrobků je možno zakoupit. Každý rok se 

nám v prostorách Jupiter clubu sejdou desítky vystavovatelů a prodejců, někteří noví nás každoročně sami 

oslovují. Takže pomalu začínáme mít problém s prostorem. Letos bylo zarovnáno 116 stolů a 28 panelů. 

 Předvánoční atmosféru je třeba vytvořit i výzdobou sálu. Snažíme se dát výstavě i určité tématické zaměření. 

Loni to byly události let s osmičkou na konci.  

Letos stál uprostřed sálu vánoční strom a pod ním leželo děťátko. Stavění těchto "vánočních stromů republiky " 

inicioval spisovatel Rudolf Těsnohlídek. 

Na začátku byla nešťastná událost se šťastným koncem. Spisovatel R. Těsnohlídek se dva dny před štědrým 

dnem roku 1919 vydal se dvěma přáteli do lesa pro vánoční stromek.V lese našli pod stromem promrzlé 

děvčátko, jmenovala se Liduška. Holčička pak skončila u pěstounů a vedlo se jí dobře. Pod dojmem této 

události inicioval Těsnohlídek stavění tzv. vánočních stromů republiky. Pod ním byla pokladnička, do níž se 

sbíraly peníze i potraviny na pomoc opuštěným dětem. 

Tyto stromy se stavěly v mnoho městech v Československu i v zahraničí. Velké Meziříčí se ke stavění tohoto 

vánočního stromu přidalo v roce 1925. 

 I naše letošní vánoční akce dopadla víc než výborně. Zhlédli ji stovky lidí. Jejich chvála a dojmy sdělené ústně 

nebo písemně v návštěvní knize jsou nám bohatou odměnou. A my všem těmto i ostatním lidem dobré vůle 

přejeme : " Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože je jí málo, a 

vše další, co by za to stálo." 
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Ve čtvrtek 24.9. proběhlo na Krajském úřadě 

Kraje Vysočina slavnostní vyhlášení 

výsledků krajského kola soutěže „Žena 

regionu". S obrovskou radostí gratulujeme 

předsedkyni Krajské organizace ČSŽ a 

vedoucí krajského střediska, Marii 

Bohuslavové, ke skvělému druhému místu. 

Její celoživotní nasazení v práci pro druhé je 

obdivuhodné. 

 

Výsledky hlasování - 11. ročník - Kraj Vysočina  

 

Barbora Hadrous, Marie Bohuslavová, Ilona Loužecká, 

Michaela Chábová, Karolína Koubová, Jana Rosecká, 

Markéta Hejkalová, Katarzyna Krzywoń, Iveta Žáková, 

Lenka Benešová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tradiční vánoční výstava žen z Velkého Meziříčí 

  

Je už dlouholetým zvykem, že ženy z Velkého Meziříčí v předvánoční době zorganizují vánoční setkání šikovných 

lidí , kteří buď ukazují nebo nabízejí výrobky s vánocemi související. Výstava je třídenní, aby to snažení a příprava 

stála za to. 

 

Na výstavě se prezentují především členky Svazu žen. Dále sezveme školky, školy, školní družiny, organizace a 

ústavy i šikovné občany jednotlivce ukázat pod jednou střechou své rukodělné výtvory. Jde o výrobky z těsta, 

papíru, dřeva, hlíny, kukuřičného šustí, drátků, korálků, slámy, včelího vosku, vlny, příze ad. přírodních materiálů. 

Některé vystavovatele můžeme pozorovat i při práci, řadu výrobků je možno zakoupit. Každý rok se nám v 

prostorách Jupiter clubu sejdou desítky vystavovatelů a prodejců, někteří noví nás každoročně sami oslovují. Takže 

pomalu začínáme mít problém s prostorem. Letos bylo zarovnáno 116 stolů a 28 panelů. 

 

Předvánoční atmosféru je třeba vytvořit i výzdobou sálu. Snažíme se dát výstavě i určité tématické zaměření. Loni to 

byly události let s osmičkou na konci. Letos stál uprostřed sálu vánoční strom a pod ním leželo děťátko. Stavění 

těchto "vánočních stromů republiky" inicioval spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Na začátku byla nešťastná událost se 

šťastným koncem. Spisovatel R. Těsnohlídek se dva dny před štědrým dnem roku 1919 vydal se dvěma přáteli do 

lesa pro vánoční stromek.V lese našli pod stromem promrzlé děvčátko, jmenovala se Liduška. Holčička pak skončila 

u pěstounů a vedlo se jí dobře. Pod dojmem této události inicioval Těsnohlídek stavění tzv. vánočních stromů 

republiky. Pod ním byla pokladnička, do níž se sbíraly peníze i potraviny na pomoc opuštěným dětem. Tyto stromy 

se stavěly v mnoho městech v Československu i v zahraničí. Velké Meziříčí se ke stavění tohoto vánočního stromu 

přidalo v roce 1925. 

 

I naše letošní vánoční akce dopadla víc než výborně. Zhlédli ji stovky lidí. Jejich chvála a dojmy sdělené ústně nebo 

písemně v návštěvní knize jsou nám bohatou odměnou. A my všem těmto i ostatním lidem dobré vůle přejeme : 

"Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože je jí málo, a vše další, co by 

za to stálo." 

  

 Za ZO ČSŽ Velké Meziříčí Dana Kučerová 
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Zlínský kraj 

 
Vážené a milé členky našeho ČSŽ – Spolku rožnovských žen, 

  

dovolte mně, abych Vám všem, které se podílíte na šití roušek pro rodinu, sousedy, pro Domov seniorů v Rožnově 

p. R. a na další místa moc poděkovala za tuto potřebnou činnost. Taky za to, že podle potřeb ve svém okolí 

pomáháte i za to, že kázeň rozhodně nechybí. 

 

Včera mně volal pan starosta Radim Holiš, který Vám všem rovněž velmi děkuje za veškerou pomoc, která je v 

dnešní době potřeba. Ušité roušky můžeme nosit nejen do Domova seniorů v Rožnově, ale taky na sběrné místo, 

které je v Městské policii v Rožnově p. R. Také pan místostarosta Jan Kučera nám posílá informace, které se Vám 

snažím posílat a rovněž děkuje za naši pomoc .... 

 

…. Takže ještě jednou veliké poděkování Vám – našim členkám, Vašim jménem jsem poděkovala i panu starostovi, 

místostarostovi za starostlivost, děkujeme všem zdravotníkům, učitelům atd. – zkrátka všem, kteří pomáhají.           

I členkám, které pomáhají mimo Rožnov pod Radhoštěm …. 

 

S přáním pevného zdraví za výbor Marie Rethyová, předsedkyně 

 

 

… z okresu Kroměříž 

 

Hned v počátku koronavirové pandemie se nezištně několik členek ZO ČSŽ v Kroměříži zapojilo do 

dobrovolnické pomoci a začalo ve svých domácnostech šít bavlněné roušky pro Domov seniorů Kroměříž 

– Vážany. Tento Domov pro seniory na svůj provoz 

potřeboval 1250 ks roušek, které bohužel stát neměl k 

dispozici. Postupně tak od nás Mgr. Michaela Pospíšilová, 

vedoucí domova, přebírala po 100 kusech ušité bílé 

bavlněné roušky, které se mohou po použití vyvařit, 

vyžehlit a dále používat.  

 

Rovněž členky ZO ČSŽ v Počenicích se pustily do šití 

roušek, které rozdávají svým spoluobčanům v obci, 100 ks 

ušitých roušek poskytly Psychiatrické léčebně v 

Kroměříži, 100 ks roušek předala předsedkyně Jarmila 

Sedlaříková v Domově pro seniory Starý mlýn Prasklice, 100 ks darovaly Ing. Marii Pěnčíkové, 

poslankyni Parlamentu ČR. Dále děvčata ze ZO ČSŽ v Počenicích pomáhají paní starostce obce Pavlíně 

Procházkové s rozvozem a roznáškou obědů pro seniory…  

Jarmila Netopilová, členka ÚRŽ Zlínský kraj 

 

 

Tradici překazil covid – výstava KOUZLEM ADVENTNÍHO ČASU letos není …(2020) 

 

A to je smutek pro naše ženy, které se 

každoročně těší na přípravu výstavy, shánějí a 

sbírají přírodní materiály, obětavě zhotovují 

věnečky i další aranžmá, tvoří ruční práce, pečou 

a zdobí perníčky, vyzdobí Společenský dům a 

těší se na návštěvu a radost nejen obyvatel 

Rožnova p. R., ale taky lidí z širokého okolí i z 

dálky…  

Letos je vše jinak – navštívil nás covid – někdo 

nebo něco, kdo překazil vše nejenom nám z ČSŽ 

- Spolku rožnovských žen, ale i ostatním z Česka 

a po celém světě.  

Jsme moc smutné – odešla naše dlouholetá 

členka, kamarádka Eva F., která pomáhala při 

všech výstavách… 

 

2020 
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Letošní výstava měla být 12. v pořadí. Jako jedna ze součástí výstavy bývá 

i návštěva klientů z Domova pro seniory z Rožnova p. R., kteří si na 

výstavě zhotovili sami nějakou maličkost k výzdobě a vzali si ji na svůj 

pokoj do domova … Letos nic takového. 

 

Ale přece jenom jsme něco vymyslely … Vyzvaly jsme naše ženy - 

přihlásily se opravu ty obětavé, které mají srdce na svém místě. S citem pro 

ně vlastním doma zhotovily věnečky i aranžmá k výzdobě dočasných 

domovů nejen pro Domov seniorů, ale taky pro Diakonii – Citadelu ve 

Valašském Meziříčí. Aranžmá jsme předali na uvedená místa. 

 

Tato tradice se letos nemohla porušit, byla by to veliká škoda. Lidi, kteří na 

těchto místech žijí, si to zaslouží. Kolik poctivé práce v životě udělali pro 

společnost, pro své rodiny, kolik dobrých skutků, přátelství a lásky 

rozdávali po celé své životy. S úctou se před nimi skláníme a alespoň takto posíláme pohlazení tam, kde je 

to potřeba. Přejeme klidný čas adventní i s přáním spokojených vánoc a zdraví do dalších let…. 

 

27. 11. 2020    

Marie Rethyová, předsedkyně ČSŽ – Spolku rožnovských žen 

 

 

Něco málo z akcí ČSŽ - Spolku rožnovských žen ….  2019 
 

 

Během letošního roku jsme opět uskutečnily 

mnoho různých akcí – přednášek, kurzů, 

zájezdů, výstav apod. O prázdninách jsme 

uspořádaly již druhý ročník soutěže v petangu, 

kde jsme společně se členy  SDH Rožnov p. 

R. prožili příjemné odpoledne. Pěkně jsme si 

zahráli a at´ jsme se snažily co nejvíce, přece 

hasiči zvítězili. Samozřejmě nechyběly pro 

vítěze drobné odměny.  

 

Na podzim jsme absolvovaly dva velmi pěkné 

kurzy. První kurz drátkování s naší členkou 

Aničkou, kde se členky naučily tvořit malé 

ozdůbky z drátků a perliček. Děvčata si tak 

vyrobila hezké dárečky.  

 

Dále pak kurz vitráží, kde pod vedením loutkoherečky paní Štěpánky Kašparové si ženy zhotovily 

překrásné vánoční anděly a betlémy. Výrobky z vitráže vyniknou hlavně na oknech, kterými prochází 

světlo. Práce se zdařila a z výrobků měly všechny členky velkou radost. Oba kurzy proběhly k 

spokojenosti všech zúčastněných a těšíme se společně na další.    

 

Anna Vašutová, místopředsedkyně Spolku rožnovských žen 
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Z našich projektů 

CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině (2017 – 2020) 

 

Posledních osm měsíců tohoto velkého partnerského projektu financovaného z Evropského sociálního 

fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost spadl do rozjezdu pandemie nemoci covid19 – a 

nebylo to pro nikoho z nás jednoduché. Nařízená práce z domova a omezení setkávání se přímo 

vylučovalo s přímou prací s ohroženými ženami a ani administrace projektu a zpracování zpráv 

probíhající za všechny partnery v Praze nebyla jednoduchá. Ale zvládli jsme to! 

 

Projekt se zaměřoval na zlepšení uplatnitelnosti 

čtyř vybraných cílových skupin (CS):  

 neformální pečovatelé (zejm. ženy);  

 rodiče samoživitelé (zejm. samoživitelky);  

 osoby pečující o malé děti (zejm. ženy) a  

 osoby ohrožené domácím násilím a 

závislostmi (s důrazem na domácí násilí) 

v Kraji Vysočina, které zároveň vyhovují definici 

osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, tedy osob vyčleněných mimo běžný 

život společnosti, které se samy nemohou či nedokáží do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace. 

 

Klíčovými nástroji podpory těchto osob byly vnitřně komplexní aktivity s velkým důrazem na 

individuální práci: 

 

 (KA1) Oslovení cílové skupiny (zejm. podskupina A: Tématické edukační semináře pro rodiče a 

pečující osoby v regionech) 

 (KA 2) Poradenské aktivity (sociálně-právní, psychologické, "terénní" poradny) 

 (KA 3) Motivačně-orientační program 

 (KA 4) Psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity 

 (KA 5) Tréninková místa 

 

Hlavním cílem projektu bylo v jeho průběhu zlepšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce ve vybraných regionech Kraje 

Vysočina, zmírnit důsledky jejich aktuální sociální situace a pomoci jim vymanit se ze začarovaného 

kruhu sociálního vyloučení.  

 

Dílčími cíli projektu pak bylo: 

- zlepšit životní situaci i psychický stav minimálně 170 osob prostřednictvím sociálně-právního a 

psychologického poradenství, a to jak v hlavních místech realizace, tak v dalších místech prostřednictvím 

terénních poraden (KA2); 

- motivovat min. 38 osob z CS k sebevzdělávání, k aktivnímu přístupu při řešení vlastní životní situace a 

také přispět ke zlepšení jejich interpersonálních dovedností a k celkově lepší orientaci v oblastech, které 

jsou pro ně problematické prostřednictvím motivačně-orientačního programu (KA3); 

- naučit min. 55 osob z CS otevřeně začít mluvit o svých problémech a pomocí skupinové, sebepoznávací 

a sebevzdělávací aktivity nalézt v sobě silné stránky i možnost řešení nynější situace prostřednictvím 

psychoterapeutické podpory, sebepoznávacích a sebevzdělávacích aktivit (KA4); 

- a umožnit min. 6 osobám z CS obnovit či získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky, aby 

se následně uměly uplatnit na trhu práce, a to prostřednictvím tréninkových míst zřízených u partnerů 

projektu (KA5). 

Zapojení v projektu: 
Český svaz žen z.s. (předkladatel a vedoucí 

projektu) s podporou Krajské organizace ČSŽ / 

Krajského střediska v Havl. Brodě; 

 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s; 

Třebíčské centrum z.s.; 
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Při jen prostém srovnání plánovaných výstupů je zřejmé, že projekt stanovený „plán“ naplnil, a to ve 

všech závazných tvrdých ukazatelích; aktivitami prošlo více osob, než jsme předpokládali, přičemž 

hodnoty nebyly na vstupu záměrně stanoveny „při zemi“, ale vycházely z průměru předchozích projektů, 

respektive z obvyklého objemu zájmu o obdobné aktivity u jednotlivých partnerů a ze zkušeností z práce 

s pečujícími osobami a osobami ohroženými sociálním vyloučením / obtížně zaměstnatelnými.  

 

Jedinou výjimku tvořil indikátor 60000, kdy původně stanovená hodnota 40 osob byla před podpisem 

rozhodnutí zvýšena na 80 a na konci projektu překročena na celkových 116 osob čerpající vyšší než 

bagatelní podporu (tedy nad 40 hodin). Důvodem stanovení nižší hodnoty byla především obava, že 

vzhledem k cílové skupině a její „pečovatelské zátěži“ bude docházet k častějšímu přerušení účasti na 

aktivitách, a tedy nepřekročení 40 hodin podpory, přičemž zapojení dalších osob je zatíženo stejným 

rizikem. Dále jsme si byli vědomi toho, že cílová skupina bude ve většině případů potřebovat 

dlouhodobou, intenzivní a individuální péči, aby se dostavily potřebné výsledky. Předpoklad dlouhodobé 

péče se naprosto potvrdil (řada klientek využívala služeb i déle než rok), nicméně dostatečná délka 

projektu umožňovala takovou podporu poskytnout.  

 

Dále velmi pomohly nástroje Přímé podpory (zejm. příspěvky na hlídání / péči, zajištění hlídání dětí) a 

značná flexibilita realizačního týmu co do uzpůsobení aktivit projektu / služeb, a to nejen v měsících 

pandemie covid-19, kdy musely být zapojeny 

např. i online nástroje. V tomto ohledu také 

oceňujeme flexibilitu a vstřícnost na straně 

řídícího orgánu (MPSV), díky čemuž bylo 

možné rychle reagovat na měnící se potřeby 

cílových skupin a posilovat tu kterou složku 

aktivit pomocí přesunů v rozpočtu – což byly 

z naší strany dominantní důvody žádostí o 

změny (z 10 žádostí o změnu celých 8 se týkalo 

přesunů v rozpočtu, zbývající se týkaly 

formálních záležitostí). 

 

Pokud zrekapitulujeme podstatné okolnosti, 

které přispěly k naplnění projektového 

plánu, patří mezi ně bezpochyby – optimální 

délka projektu (3 roky), nástroje přímé podpory 

cílových skupin (zejm. hlídání dětí / příspěvek 

na hlídání), flexibilita realizačního týmu a 

schopnost přizpůsobit služby aktuálním 

potřebám cílových skupin i flexibilita a 

vstřícnost programu / řídícího orgánu co do promptního řešení potřebných změn. 

 

Samozřejmě k úspěchu dále významně přispělo i nastavení aktivit, které vycházely z předchozích i 

dlouhodobých zkušeností partnerů (např. kombinaci motivačně – orientačních programů s komplexním 

individuálním poradenstvím jsme si ověřili na sérii projektů realizovaných od IS Equal od roku 2005), 

přístup partnerských organizací k cílové skupině, a tedy i praktická zkušenost s cílovou skupinou co do 

jejích reálných potřeb. Stejně tak důležitou se ukázala i důvěra, které se partnerské organizace u cílové 

skupiny již nějakou dobu těší. Především tyto okolnosti přispěly k tomu, že nebyl problém získat 

účastníky projektu do aktivit. A samozřejmě, přínosné a pro cílovou skupinu nakonec i zajímavé aktivity 

přispěly i k těm měkkým výsledkům či dopadům – tedy ke zlepšení situace cílové skupiny. 

 

Indikátor Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

60000  Celkový počet 

účastníků 

přesahující 40 

hodin podpory 

80 116 

67010 Využívání 

podpořených 

služeb (ostatní 

osoby z CS 

s podporou do 

40 hodin) 

130 273 

 

Předpoklad: Zapojení minimálně 170 osob. 

 

Skutečnost:  389 osob, které získaly nějakou formu 

podpory a byly s nimi uzavřeny dohody o vstupu do 

projektu. 
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Zpětná vazba od cílové skupiny je celkově velmi pozitivní, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že 

„vyřešení situace“ není jednorázovým aktem, ale někdy i dlouhodobým procesem, a tedy by bylo 

zapotřebí sledovat dopady na 

účastníky projektu delší dobu 

po skončení projektu, což 

není úplně reálné.  

 

V některých případech víme, 

že se účastnicím podařilo 

získat či udržet zaměstnání, 

což mimochodem nebylo 

primárním cílem výzvy, ale 

podařilo se to; v řadě případů 

byly vyřešeny akutní 

problémy či nastartovány změny u cílové skupiny potřebné k jejich aktivnímu řešení (zlepšení jsme 

registrovali až u 90% účastníků). Nalezení pracovního uplatnění u dobrých zaměstnavatelů umožnilo 

propojení a spolupráce více organizací. Oba partneři projektu provozují služby typu Family Point a 

mikrojesle a spolupracují s celou řadou dalších organizací, díky tomu mají širší povědomí o kvalitních 

pracovních příležitostech.  

 

S některými účastnicemi jsou partneři i nadále v kontaktu: Informační a poradenské centrum 

Vysočina o.p.s. se snaží získat navazující projekty na dílčí aktivity, které jsou aktuálně i s ohledem na 

epidemii covid-19 nejvyhledávanější (typicky poradenství). Třebíčské centrum z.s. mapuje i nadále 

potřeby této cílové skupiny a na základě svých zjištění o situaci na trhu práce a potřeb cílové skupiny se 

stále snaží zůstat zde pro ně, a to například novým malým projektem KoPec, a zároveň rozšiřovat své 

služby podle jejich potřeb, například již zmíněným projektem Mikrojeslí.  

 

 

 

 

 

Z ohlasů našich klientek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

..... Ráda bych napsala pár řádků o tom, jak mi pomohl projekt Cíl a co mi přinesl do mého života. 

Během rodičovské dovolené, mne zaujal leták na projekt Cíl. Byla to pro mě výzva. Vybrala jsem si 

Motivačně-orientační program, který mě zaujal pro pestrost témat. Každý seminář byl zajímavý a pokaždé 

jsem odcházela s užitečnými informacemi. Na každý seminář jsem se moc těšila. Doprovázel nás fajn 

kolektiv, výborní lektoři a skvělý tým organizátorů, bez kterých by projekt Cíl nevznikl. Od projektu jsem 

očekávala, že mě, alespoň částečně zasvětí do problémů dnešní doby na trhu práce, na co si dát pozor při 

hledání nového zaměstnání a jak nejlépe se připravit na nový začátek. Projekt Cíl mě nezklamal a naplnil 

všechna moje očekávání. Přeci jen, po letité rodičovské jsme my, maminky vyšly z kurzu pro dnešní trh 

práce. Po absolvování kurzu jsme získaly certifikát s krásnou růží. Mě osobně se podařilo to, že jsem se 

dostala do týmu lidí, kteří celý projekt Cíl připravují. V rámci dalšího projektu Vzdělávání praxí, kdy 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. poskytovalo praxi v pozici specialista projektů EU. 

Měla jsem velké štěstí, že si vybrali mě. Během pravidelné docházky jsem se naučila různorodou práci 

nejen v kanceláři a seznámila se tak se skvělými lidmi. Projektu Cíl jsem velmi vděčná. Kdybych do toho 

projektu nevstoupila, nikdy bych nebyla tam, kde jsem teď. Díky projektu Cíl a následně projektu 

Vzdělávání se praxí jsem dostala místo v neziskové organizaci a zaměstnání ve Family Pointu. Tímto bych 

chtěla říct všem, kteří mají možnost a uvažují se zúčastnit projektu Cíl, ať neváhají a jdou do toho. 

Odejdou s dobrým pocitem, užitečnými zkušenostmi, informacemi a plnohodnotným certifikátem. 
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Společně proti šíření nenávisti a dezinformací  (2020 - 2023) 

 

Ještě v roce 2019 jsme zpracovaly a předložily do grantové výzvy „Norských fondů“ projekt zaměřený na 

velmi aktuální téma – dezinformace, hoaxy, fake news, nenávistné projevy a škodlivý obsah na internetu 

(a jak tomu všemu čelit). Projekt je co do struktury a formy koncipovaný podobně, jako série úspěšných 

projektů z let 2014 – 2017 zaměřených na tzv. Istanbulskou úmluvu a násilí na ženách, dětech a seniorech. 

Plánovaly jsme i podobný způsob realizace aktivit – tedy vedle školení a vzdělávacích seminářů, besedy a 

přednášky propojené s jinými akcemi našich základek, okresních a krajských organizací v regionech jako 

jsou třeba víkendy pro ženy, MDŽ apod.  

 

Plán to byl hezký, jenže 

v březnu 2020 přišel covid 

a s ním nemožnost se 

setkávat nebo jen cokoliv 

plánovat. Díky tomu se 

celý projekt posunul a 

dostal do skluzu, který se 

ale budeme snažit dohnat – 

tedy pokud covid dovolí. 

Naštěstí existuje i velmi 

reálná možnost projekt 

prodloužit - podle 

původního harmonogramu 

projekt (zatím) trvá do 

března 2023. 

 

V projektu plánujeme především již zmíněné besedy / přednášky (v rozsahu 2 – 3 

hodiny) vhodné ke kombinaci s jinými aktivitami našich základek, okresů nebo krajů; 

podle dostupnosti místa konání chceme zajistit i zajímavé hosty. Dále máme 

přichystané vzdělávací / osvětové semináře na vybraná témata (v rozsahu až 8 hodin); plánujeme také 

vytvořit vlastní vzdělávací sylabus – tedy osnovu kurzu / školení (metodický materiál) pro samostatné 

využití našimi členkami, přičemž ty, které o to budou mít zájem, můžeme v rámci projektu podpořit např. 

kurzem lektorských dovedností (!). Chystáme i vydání tematického sborníku.  

 

A ještě jedna důležitá věc – v rámci projektu můžeme využít část grantu na posílení 

kapacit vlastní organizace, což může být třeba školení pro naše aktivní členky / 

funkcionářky v dovednostech, které pro práci v organizaci mohou potřebovat.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v 

online prostředí. Vzdělávání a osvětu v oblasti mediální gramotnosti 

vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru, přičemž si 

projekt klade za cíl i zvýšení tolerance k odlišnostem.  

 

Projekt bude realizován v regionech prostřednictvím sítě organizačních 

jednotek ČSŽ, kombinuje vzdělávací a osvětové aktivity (školení, 

přednášky, veřejné besedy), plánujeme i aktivity publikační vč. vydání 

tematického sborníku. 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, 

jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit 

neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

 

Nabídka vhodná pro naše aktivní členky a stávající i nové funkcionářky! 

 

Díky projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací realizovaného v rámci programu Active 

Citizens Fund máme možnost posílit i naše kapacity například formou individuálního vzdělávání.      

 

Možné oblasti: IT dovednosti (např.: správa webu, práce se soc. sítěmi, grafické programy / úprava 

fotografií, softwarová řešení pro NNO/Google nástroje pro týmovou spolupráci);  - řízení neziskové 

organizace, fundraising, práce s donory, PR, lektorské dovednosti … apod. 

 

Máte konkrétní potřebu/zájem? Dejte nám vědět:    predsedkyne@csz.cz  
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Ještě poznámka k individuálnímu vzdělávání v rámci části věnované posilování kapacit vlastní 

organizace – velmi uvítáme, když se nám se svými potřebami / náměty ozvete. V případě zájmu více 

členek o stejnou oblast můžeme školení / vzdělávání zorganizovat či objednat na klíč pro naši organizaci, 

zároveň je ale možné i umožnit individuální kurz v místě bydliště / působení (např. zmíněné IT 

dovednosti). Podobný prvek měly i naše projekty z let 2014 – 2017, kdy jsme díky grantům organizovaly 

sérii školení pro pokladní / hospodářky a revizorky našich organizačních jednotek nebo nabízely 

jednodenní semináře k práci s médii – všechny tyto akce měly úspěch a bylo by fajn takové příležitosti pro 

naši organizaci využít i nyní.  Napište!  

 

Co se týče projektových besed, zmínily jsme možnost zajímavých hostů – to ale hodně závisí na 

„plánovatelnosti“ akcí dopředu tak, aby bylo možné hosty / besedující zajistit a pozvat v předstihu. Máme 

předjednané další spolupráce, ale potřebujeme se 

pohybovat v předvídatelnějším prostředí tím spíš, 

že u obtížněji dostupných míst konání musíme 

zajistit vhodný transport a někdy i ubytování. 

Bohužel protiepidemická opatření nám v tomto 

ohledu dosud nepřála, ale snad se situace konečně 

zlepší. Například na podzim loňského roku byla 

naplánována řada besed v několika regionech, 

jenže díky opatřením a v některých případech i 

obavách členek z infekce byly všechny zrušeny. 

 

Podařilo se nám proto zatím uspořádat jen pár 

besed na Trutnovsku, na Vysočině a jeden pilotní 

celodenní seminář v Havlíčkově Brodě. Měly 

úspěch a je zájem o pokračování – ale musíme mít možnost se scházet. Samozřejmě existuje i možnost 

online akcí (v Ženských domovech v Praze, kde máme kancelář, je navíc nově v provozu zasedačka 

s potřebným vybavením pro kombinované akce – tedy s možností zde být prezenčně a zároveň umožnit 

připojení dalších účastnic online – a určitě ji i v projektu využijeme) - nicméně z výsledků předběžného 

šetření realizace online aktivit naráží na různá technická omezení na straně části našich členek (někdy i 

„dovednostních“ – ale zrovna to by se dalo odstranit školením v rámci posilování kapacit organizace).  
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Co se týče projektových besed a vzdělávacích / osvětových seminářů, ty mohou být zaměřeny obecněji 

na celou problémovou oblast dezinformací / hoaxů / škodlivého obsahu na internetu / šíření nenávisti, 

nebo cíleně na jednotlivá témata i s úzkým zaměřením. Besedy i semináře vedle teorie přinášejí vždy 

praktické příklady z reálného života a prostor pro dotazy a diskusi. Pokud budou prostory, kde se bude 

akce pořádat, vybaveny technikou s možností připojení k internetu, určitě se podíváme i na zdroje pro 

ověření klamavého obsahu, což 

určitě bude velmi vítané 

v momentě, kdy se budeme bavit 

o manipulacích prostřednictvím 

fotografií, ale nejen v těchto 

případech. 

 

Pro uvedené typy akcí 

využíváme externí lektory, 

máme předjednanou spolupráci 

např. s organizací Elpida, která 

má bohaté zkušenosti v oblasti 

vzdělávání v mediální 

gramotnosti, předpokládáme 

zapojení kolegyň z některých partnerských organizací České ženské lobby sdružující osoby, které patří 

k menšinám a bývají vystaveny nenávistným projevům. K plnohodnotné realizaci ale potřebujeme, 

abychom všechny byly schopné opět „normálně“ fungovat a plánovat. 

 

I tak ale již máme základ „mobilního“ lektorského týmu ochotného vyjíždět s námi do terénu: jsou jimi 

Mgr. František Valeš, lektor a právník působící v Poradně pro občanství/Občanská a lidská práva. Téma 

lidských práv externě vyučuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy. Od roku 2018 je členem Pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR k mediaci a 

od roku 2019 členem Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva.  

 

O metodiku, vyhodnocování a některá vybraná témata se nám stará Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, 

Ph.D. působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na teorii občanské 

společnosti, sociální politiku a lidská práva z perspektivy občanské společnosti, ochranu menšin a žen, do 

jejího odborného zájmu ale spadají i projevy nenávisti a zločiny z nenávisti vůči skupinám osob / 

menšinám. Je členkou INACH (Mezinárodní síť proti nenávisti v kyberprostoru). A co je podstatné, oba 

experti jsou celý svůj profesní život zároveň doma v neziskovém sektoru a mimo jiné mluví naším – 

srozumitelným - jazykem. 

 

Na Vysočině se pak k nám připojila naše kolegyně, vedoucí krajského střediska 

v Havlíčkově Brodě, Ing.Jarmila Menšíková, lektorka, koučka a konzultantka firemního 

vzdělávání, která se prozatím ujala tématu manipulace v reklamě, ale spolupráci v tomto 

projektu budeme bezpochyby rozšiřovat. 

 

 

  
 

Máte zájem, abychom k Vám s našimi externími lektory a případně dalšími zajímavými hosty 

dorazili?   

 

Napište nám a Dáša Wagnerová s Vámi domluví podrobnosti. 

E-mail: reditelka@csz.cz          

Příklady zaměření jednotlivých akcí: 

 

 Fake news, hoaxy, dezinformace a co si s tím počít? 

 Šíření dezinformací a nenávisti po síti a právní důsledky 

 Manipulace …. třeba i v reklamě 

 Věříme fotografii, ale někdy bychom spíše neměli – jak je ale 

ověřit? 

 Jak se rodí zprávy 

 Propaganda, dezinformace a co to se společností dělá 

 Nenávist proti skupině osob – zkušenosti osob, které jsou 

cílem takových projevů  

 Škodlivý obsah na internetu, jak ho rozpoznat a jak se bránit  
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B.3 nestátní 

neziskové 

organizace; zapsané 

spolky s neziskovým 

charakterem 

činnosti; ostatní 

veřejnoprávní 

subjekty 

 

↓ 

 

Diecézní charita Brno 

– Oblastní charita 

Jihlava 

 

Informační a 

poradenské centrum 

Vysočina o. p. s. 

 

Soukromá vyšší 

odborná škola sociální, 

o. p. s. 

 

 

Zajímavosti z našich organizací 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. 

Soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 

 

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Chce tímto 

krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, 

environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za 

společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina. Podporu má od Krajské hospodářské komory  Kraje 

Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační a poradenské centrum Vysočina z Havlíčkova 

Brodu patří k TOP organizacím na Vysočině. 

Kraj Vysočina již po páté ocenil organizace ze soukromého, 

veřejného a neziskového sektoru za společensky odpovědné 

chování, kterým zásadně přispívají ke zvyšování důvěryhodnosti 

organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti 

jako celku. Mezi 33 organizacemi bylo také s nejvyšším počtem 

bodů oceněno Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. 

s.. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s je zřizovatelem 

mikrojeslí a Family Pointu. Realizuje projekty na aktuální 

společenská témata – sladění rodinného a pracovního života, 

prevence kriminality, domácího násilí a kyberkriminality. 

Mikrojesle Havlíčkův Brod je veřejná služba péče o děti, která 

nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř 

let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Cílem projektu je poskytování  

individuální výchovné péče o svěřené dítě, zaměření se na 

rozvoj jeho schopností, návyků a umožnit jejich matkám návrat na 

trh práce. Family Point umožňuje rodičům a prarodičům pečovat o 

děti ve veřejném prostoru, kde mohou nakrmit nebo přebalit dítě a 

zároveň získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé 

služby a poradenství. 

„Oceňuji, že v našem kraji máme takových firem hned několik a 

jsou dobrým příkladem pro ostatní, jak lze dosáhnout stanovených 

cílů a zároveň být veřejně prospěšný,“ sdělil k výsledkům soutěže 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Vzhledem k současné pandemické situaci a mimořádným opatřením 

vlády nemohlo dojít v dubnu ke slavnostnímu předání ocenění 

v sídle kraje, ale až o měsíc později v Havlíčkově Brodě. Z rukou 

ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece převzala ve čtvrtek 7. 

května originální skleněnou plastiku, společně s pozvánkou na 

podzimní regionální konferenci ke společenské odpovědnosti, 

ředitelka Informačního a poradenského centra Vysočina Daria 

Čapková ve své kanceláři, společně s ostatními kolegyněmi.  

 

Gratulujeme  
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Připomínáme - nabízíme 
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