
Podíl členek Českého 
svazu žen na komunitním 

rozvoji Kraje Vysočina 

Kongres žen – Praha, 15. června 2013 
PhDr. Ivana Štrossová – Marie Bohuslavová 

 



Český svaz žen 

  

Český svaz žen o.s. je nevládní 
ženskou organizací s velmi početnou 

členskou základnou, která působí 
převážně na dobrovolné bázi ve 

prospěch a v zájmu žen a jejich práv. 

 http://www.csz.cz/ 
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Český svaz žen – Kraj Vysočina 

 

 

Motto: 

Kdo dělá radost jiným, 

obdarovává sám sebe.  
 

 



Český svaz žen – Kraj Vysočina 

Statistické údaje k 31.5.2013 

– 1 818 členek 

– 60 základních organizací ČSŽ 

–Webové stránky 

http://www.cszvysocina.estranky.cz/ 
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Z činnosti ČSŽ 

–kulturní a sportovní akce pro děti, rodiny a 
širokou veřejnost 

–vzdělávací akce pro ženy i veřejnost 

–udržování místních tradic 

–charitativní akce 

– spolupráce s obcemi 

–výměna zkušeností, poradenská činnost 

– zapojení žen do veřejného života 

 



Z regionálního tisku 

 

…Těch akcí, co pořádáme je opravdu 
hodně a jednotlivým organizacím se 
snažíme do jejich činnosti nemluvit. 
Pro základní organizace zajišťujeme 

informační servis i burzy nových 
námětů a nápadů … 

 



Krajská organizace ČSŽ 

Z činnosti: 

krajské projekty 
Dobrovolnická práce   
členek ČSŽ, Mediální 
komunikace aj. 

spolupráce  s 
Krajem Vysočina 

podíl na koncepci 
prorodinné politiky aj. 

spolupráce s NNO 
a knihovnami 
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Radujme se ruku v ruce 

 

Společnou akcí se podařilo 
mateřským centrům kraje 
Vysočina a Českému svazu 
žen poděkovat zástupcům 
kraje a města za jejich 
dosavadní podporu a 
seznámit všechny účastníky 
s prorodinnými aktivitami 
realizovanými v letošním 
roce.  

 

 

 

 

18.6.2013 ČSŽ – Kraj Vysočina 8 



Z regionálního tisku 

 Radujme se ruku v ruce  

 … Dne 28. 11. 2012 proběhlo ve Žďárské Kopretině – 
centra pro rodiče s dětmi, za účasti zástupců mateřských 
center Kraje Vysočina, Českého svazu žen, představitelů 
kraje Vysočina náměstka hejtmana Ing. Vladimíra 
Novotného, radního pro oblast sociální a rodinné politiky 
Mgr. et Bc. Petra Krčála, radního pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Martina Hyského, 
Mgr. Jiřího Bíny vedoucího odboru sociálních věcí a 
služeb a místostarosty Žďáru nad Sázavou Bc. Ladislava 
Bárty… 
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Okresní organizace 

- Okresní organizace 
Havlíčkův Brod 

- Okresní organizace 
Pelhřimov 

- Okresní organizace 
Jihlava 

- Okresní organizace 
Třebíč 

- Okresní organizace 
Žďár nad Sázavou 
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Okresní organizace 

Z činnosti: 

− okresní víkendy 

−  charitativní akce   

−  vzdělávací a kulturní 
 akce  

−  výměna zkušeností  mezi 
 ZO  

− poradenská a konzultační 
 činnost pro ZO 

−  spolupráce s dalšími NNO     
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Okresní organizace 

Z akcí 

okresních organizací 
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Batelov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

–Masopust 

–Candrbál 

–Předslet čarodějnic 

–Dětský den 

–předvánoční trhy 

–Velikonoční trhy 
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Z Batelovského zpravodaje 

 …Místní organizace Svazu žen v Batelově patří už 
dlouhodobě mezi ty společenské organizace, 
které si dík své činnosti a jejím výsledkům naši 
pozornost rozhodně zaslouží. Jen si 
připomeňme, jak často si lidé povídají o tom: 

   - jak byl pěkný dětský karneval 

   - nejen pro děti zajímavý předslet čarodějnic 

   - další akce organizované pro děti 

    a jiné ve spolupráci se zahrádkáři, atd.… 
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Budišov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
– Masopust, čarodějnice, 

   Mikuláš  

– svátek dětí 

– dýňobraní  

– spolupráce s vedením 
městyse a prezentace na 
webu 

– spolupráce s dalšími 
spolky 



Z Budišovského zpravodaje 

 Dýňobraní 

 Třináctému ročníku dýňobraní přálo počasí, které 

přilákalo 30. září Pod Hrázku nebývalý počet 
diváků, které čekalo nejedno překvapení…  

 …Po skončení programu se až do podvečerních 
hodin mísil tanec, především dětí, které zaplnily 
parket, s pocitem úlevy pořádajících žen, že 
jejich nezměrné úsilí bylo korunováno 
jednoznačným úspěchem celého odpoledne… 
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Bukov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

- lampiónové 
průvody 

- sportovní 
odpoledne pro děti 

- spolupráce s 
dobrovolnými 
hasiči 



Z webu obce 

Pozvánka  

 … OÚ Bukov, ČSŽ Bukov a SDH Bukov zve 
všechny děti, které mají chuť závodit na 

 SPORTOVNÍ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 

 které se koná v sobotu 28.8. od 14:00 
hodin na sportovním hřišti v Bukově. 

 Občerstvení je zajištěno… 
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Černovice  – ZO ČSŽ 

Z činnosti 
– akce pro děti (Cesta 

pohádkovým lesem) 

– Černovicko se baví 

– Soutěž „O nejkrásnější 
velikonoční výrobek 

– Masopust 

– Čarodějnice 

– Rozsvícení vánočního 
stromu 

 

 



Z regionálního tisku 

 …Vůbec poprvé čertovskou paruku či andělská 
křídla obléknou členky Českého svazu žen v 
Černovicích.  "V životě jsme pátého prosince 
takovéto obchůzky nepodnikaly. Donutil nás 
zájem místních maminek. Nechtějí si do domovů 
pouštět cizí lidi, proto oslovily nás," vysvětlila 
předsedkyně Českého svazu žen v Černovicích 
Božena Novotná…  
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Česká Bělá – Sluníčko 

Z činnosti:   
sportovní akce pro 
děti 

drakiády 

rukodělné dílny 

 burzy dětského  
 oblečení 

charitativní akce 
(sbírka víček z pet 
lahví aj.) 

 
 



Z regionálního tisku 

 …Sbírku víček od PET lahví pořádá Český svaz 

žen Sluníčko Česká Bělá. Cílem sbírky je pomoci 
postiženému děvčátku z Olomoucka, jehož 
rodiče potřebují peníze na drahou léčbu. 
"Šestnáctiměsíční Lucinka z Hlušovic u Olomouce 
je vážně nemocná. A pomoci se snaží právě i 
ČSŽ Sluníčko formou pořádání sbírky víček od 
PET lahví, která budou předána rodině malé 
Lucinky… 
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Číhošť - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

– dlouhodobá 
spolupráce s 
místními spolky na 
udržování místních 
tradic 

Masopust 

čarodějnice 

 



Z regionálního tisku 

 …Je tu neformální sdružení fotbalistů, které se 
účastní amatérských turnajů, dále hasiči, rybáři, 
Český červený kříž a Svaz žen. Jejich členové se 
podílí na pořádání dětského dne, maškarního 
průvodu, mikulášské besídky, vánočního 
koncertu ledečské základní umělecké školy, 
tradiční pouti, pouťové taneční zábavy nebo 
společenských plesů. Pomáhali také při 
nedávném srazu motorkářů…  
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Dobešov - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

akce pro členky i   
veřejnost 

turistické výlety 

výlety za kulturou 
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Dolní Město - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

akce „ Celé Česko čte 
dětem „ 

Kulinářské akce 
(„Tentokrát v 
„salátovém vydání“, 
„Pomazánkové 
mámení“) 

Pohádkový les 

 



Z webu obce 

 … Hovoří-li se však o současnosti obce, 
není možno nezmínit i to, že v obci je 
aktivní Myslivecké sdružení Vysočina, Sbor 
dobrovolných hasičů, Základní organizace 
Českého svazu žen, pořádající akce nejen 
pro ženy a sportovní organizace T.J. Sokol 
Dolní Město... 
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Dolní Vilémovice - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 
– akce zaměřené na 

udržování místních 
tradic 

– organizace 
„Kouzelného roku“ 

– Masopust 

– vánoční setkání a 
zdobení stromku 

– spolupráce s dalšími 
spolky 

 

 



Z webu ČSŽ 

 … A je tu začátek roku a s ním  spojené babské bály, 

maškarní karnevaly a řada dalších akcí , které ČSŽ 
organizuje pro širokou veřejnost. Fotky jsou z babského 
plesu v Třebechovicích, do kulturního programu se 
zapojily ženy z Dolních Vilémovic.  A ty nádherné dorty ? 
Tak to  byly ceny do tomboly a určitě dobře chutnaly…   
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Havlíčkův Brod – Klub žen 

Z činnosti: 

– akce pro rodiny  

– Oslava MDŽ 

– vzdělávací akce pro 
ženy 

– zapojení do práce 
zastupitelstva města, 
výborů a komisí 

 



Z regionálního tisku 

… Odborný seminář s Jeronýmem Klimešem na 

téma Děti, hádky, rozchody a střídavá výchova 
se se uskutečnil v pondělí 5. prosince v sále 
Staré radnice v Havlíčkově Brodě. „… 

 

… Módní přehlídku s názvem Ženy ženám, která se 
v Havlíčkově Brodě nekonala poprvé, 
zorganizovala místní pobočka Českého svazu žen 
a Sociálnědemokratické ženy z Havlíčkova 
Brodu. „… 
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Havlíčkův Brod - městská 
organizace 

Z činnosti: 
  rukodělné dílny 

  besedy na téma Zdravý  

    životní styl 

  keramické dílny 

  vycházky městem 

 spolupráce s ostatními ZO    

   ve městě 



Z regionálního tisku 

 … "Dar vidění je nesmírně vzácný a ne každý 
má to štěstí, že se může radovat z krásných věcí 
kolem sebe." Takový byl podtitul besedy, kterou 
13. listopadu uspořádal Český svaz žen 
Havlíčkův Brod pod názvem Oči – prevence a 
léčba. … 

 … Dne 5. 3. 2013 se sešly členky Městské 
organizace Českého svazu žen Havlíčkův Brod, 
aby společně oslavily svůj svátek MDŽ  a také 
zhodnotily svoji činnost za rok 2012. … 
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Havlíčkův Brod – Eva Klub 

Z činnosti: 

Perknovská pouť 

posvícení 

zájezdy a turistické  
výlety 

spolupráce s dalšími 
spolky (o.s. Aktivní 
Perknov, hasiči, atd.)  

Čistá Vysočina 
 



Z webových stránek 

 …Není Vám také lhostejný nepořádek 

kolem Perknova?  

 Pojďte s námi.  

 Již čtvrtým rokem se připojujeme k akci ČISTÁ 

VYSOČINA a tím udržujeme okolí našeho bydliště bez 
nežádoucích odpadků.  

 Sraz účastníků je v sobotu 13.4.2013 v 9,00 hodin na 
návsi v Perknově. S sebou rukavice.  

 Občanské sdružení Aktivní Perknov Osadní výbor 
Perknov, SDH Perknov, Eva Klub … 
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Herálec - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 
  Dětský karneval 

  Čarodějnice 

  Den matek 

  Den dětí 

  Drakiáda 

  Mikulášská nadílka 

  spolupráce s dalšími  

    spolky 



Z regionálního tisku 

  

   …Český svaz žen ve spolupráci s obyvateli 
Herálce připravil na 26. listopadu od 15 
hodin v sále sokolovny netradiční vánoční 
posezení. U horkého punče se návštěvníci 
budou moci seznámit s krásami kraje a 
jeho vánočními tradicemi… 
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Horní Krupá - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 
Babský bál 

Dětský karneval 

rukodělné dílny  

dětský den 

Den matek 

strašidelná stezka 

charitativní akce 

Květinový den 



Z webu obce 

 Z historie i současnosti organizace žen v Horní 
Krupé 

 … Podle zápisu v obecní kronice byla první organizace - 
Výbor žen- založena v Horní Krupé v roce 1957. Její 
činnost se příliš nelišila od současné. Byla to práce pro 
děti, pro obec a výpomoc v zemědělství. Ale v roce 1965 
je o Výboru žen v kronice poslední zmínka končící slovy „ 
a jeho činnost pomalu ustala“. Až v roce 1972 byl 
založen Český svaz žen. Svou činností nejen navázal na 
bývalý Výbor žen, ale také ji obohatil o další akce 
zaměřené hlavně pro děti, pro dospělou veřejnost i 
veřejně prospěšnou činnost… 
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Chlístov - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

-  dětský den 

-  štrůdlobraní 

-  dětský karneval 

-  Mikulášská nadílka 

-  setkání se seniory 

-  spolupráce s 
 místními spolky 
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Z regionálního tisku 

 …V sobotu 20. srpna 2011 se v místním hostinci konala 
ustavující schůze Českého svazu žen. Předsedkyní byla 
zvolena Marie Cardová. První akcí bude SPORTOVNÍ 
DEN, který se bude konat 26.8. na místním hřišti. V 
plánu jsou soutěže pro děti a opékání špekáčků. Další 
akce jsou následující: 27.9. ŠTRŮDLOBRANÍ, 27.10 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD, na listopad je potom 
naplánovaná návštěva divadla, drakiáda a pletení z 
papíru. Do konce roku je ještě naplánovaná přednáška 
první pomoci a přednáška policie…  
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Jámy - ZO ČSŽ  

Z činnosti 
http://zenyjamy.webnode.cz/ 

 

šití pro babyklokánky 

sousedské posezení s 
harmonikou 

soutěže dětí v kreslení 

vytvoření ženské 
kandidátky 
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Z regionálního tisku 

  

…"S nápadem pomoci předčasně narozeným dětem přišla 
naše kolegyně Lucka Stará, která má sama teď miminko. 
A všechny jsme s tím jednohlasně souhlasily. Koupily se 
deky a šilo se," říká předsedkyně Základní organizace 
Českého svazu žen Jámy Eva Juráčková…  

 
… Akci s názvem Čistá struha pořádá tamní svaz žen, 
který zve k úklidu i dobrovolníky. "Připraveno bude nejen 
nářadí, ale i zábava. Například soutěž v rychlosti třídění 
odpadů," přiblížila organizátorka Petra Doležalová… 
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Jiříkov - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

spolupráce s dalšími 
spolky 

akce pro děti 

pálení čarodějnic 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/K%C3%A1men%2C_Ji%C5%99%C3%ADkov%2C_pond.jpg
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Kamenice u Humpolce-ZO ČSŽ  

Z činnosti 

besedy se starostou 

dětský den 

bazar 

čarodějnice 

úklid obce 

mikulášská besídka 

gratulace jubilantům 



Z regionálního tisku 

  

…Mezi gratulanty, kteří paní Jarmilu 
Prchalovou v uplynulých dnech navštívili, 
byli také představitelé obce Herálec, 
členky Českého svazu žen v Kamenici i 
zástupci Okresní správy sociálního 
zabezpečení…  
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Klouzovy - ZO ČSŽ  

Z činnosti: 
úklid obce 

pálení čarodějnic 

besídky pro maminky 

posezení s hudbou 

stezka odvahy 

sportovní odpoledne 

dětský den 

vánoční besídka 

 



Ze zpravodaje  
Chotěbořské ECHO 

  

  Usnesení Rady města ze dne  6.3.2013 

 

 Český svaz žen – ZO Klouzovy, 583 01 Chotěboř: 

 Příspěvek na práce s dětmi (výroba dekorací a 
dárečků na akce. 

 Přiznaná dotace: 4 000,- Kč 
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Klub žen při ORŽ Jihlava 

Z činnosti: 

–  pomoc při         
 organizování akcí 

–  zájezdy do divadel 

–  setkávání    
 zasloužilých členek 

–  přednášky       
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Klub žen při ORŽ Pelhřimov 

Z činnosti: 

– akce pouze pro členky Klubu žen  

– podíl na organizování celookresních akcí 
pro členky všech ZO ČSŽ 

– organizování zájezdů za kulturou a 
zábavou pro členky Klubu i širokou 
veřejnost 
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Kojčice – Sdružení maminek 

Z činnosti: 
http://www.maminkykojcice.
wbs.cz/ 

akce pro děti 

lední revue na Návesáku 

Hokejový zápas dětí a 
tatínků 

Slet kojčických 
čarodějnic 

Babský bál 



Z webu obce 

 …Další aktivní organizací je Myslivecký spolek a 
Sdružení maminek. Hasičský sbor a Sdružení 
maminek zaštiťují téměř všechny společensko –
kulturní akce v obci.  Nejčastější kulturní akce v 
obci jsou besídky dětí v mateřské škole, taneční 
zábavy a plesy, masopustní dětský karneval, 
tematické přednášky, besedy, vánoční besídka, 
pálení čarodějnic, pravidelná cvičení pro ženy (v 
mateřské školce), sportovní den dětí aj… 
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Košetice – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
udržování místních tradic 

akce pro děti 

pohádkový les 

dětské karnevaly 

prezentace na webových 
stránkách obce 

spolupráce s dalšími 
spolky 

 



Košetice - Jezinky 

Z činnosti: 
http://jezinky.webnode.cz/ 

-masopustní průvod 

-dětský karneval 

-loučení s létem 

-posvícenská zábava 

-staročeský jarmark 
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Košetice - Jezinky 

Loučení s létem 17.9.2011 Masopust 9.2. 2013 
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Z košetického zpravodaje 

  

…Masopust pořádají Český svaz žen, zde 
zvaný Jezinky, a dobrovolní hasiči. „Je to 
zábava, která by měla semknout lidi ve 
vsi, a o to jde,“ říká starostka Blanka 
Veletová. Ta oceňuje také místní lidi, kteří 
maškary pohostí…  
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Křelovice – ZO ČSŽ  

Z činnosti: 

 

– udržování místních 
tradic 

– dětský den 

– pálení čarodějnic 

– setkání důchodců 



Z regionálního tisku 

  

…V současnosti pořádá již několik roků velmi 
pěknou maškaru místní organizace 
Českého svazu žen spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů, za podpory obecního 
úřadu… 
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Křižánky – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
http://www.facebook.com/pages/%
C4%8Cesk%C3%BD-svaz-
%C5%BEen-K%C5%99i%C5%.... 

Uspávání broučků 

Drakiáda 

Hry bez hranic po 
Křižánecku 

Cesta Šmoulím lesem 

úklid obce 

Perníkové Křižánky 



Z regionálního tisku 

 …Za oceněním pro Vesnici Vysočiny vidí starosta 
především dlouholetou bohatou spolkovou 
činnost. "Za posledních šest nebo sedm let je tady 
na velkém vzestupu. Hodně aktivní je svaz žen, 
který pořádá akce pro děti…  

 

 …Tak vypadají Křižánky z medu, mouky a 
koření… Inspirací pro cukrářské dílo byla 
perníková vesnička z Norska. Křižánky vyrobily 
členky svazu žen… 
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Květinov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
http://www.csz-

kvetinov.estranky.cz/ 

projekt Madonka  
(přednáška pro 
dospívající dívky ve 
spolupráci s Krajským 
střediskem) 

maškarní bál 

vánoční a velikonoční 
výstava 
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Z regionálního tisku 

… Velikonoční posezení v Květinově 

 Navštívili nás nejen lidi z Květinova, ale také z 
Havlíčkova Brodu, Šmolov, Michalovic, Věže, 
Humpolce, Jihlavy, Úsobí, Herálce, Koječína, 
Lípy, Štoků a Okrouhličky. A děkuji jim za to, že 
si na nás našli čas a přijeli k nám.  

 Závěrem děkuji všem, kteří se na akci podíleli. 
Plakáty byly opět krásné a nepřehlédnutelné… 
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Lípa – ZO ČSŽ 

Z činnosti 
Čistá Vysočina 

pravidelný pochod 
„Vyšlápni si s rodinou 
krásnou lipskou krajinou“ 

cvičení pro ženy 

turistické výlety 

kácení máje 

dětský karneval 

 



Z Lipského zpravodaje 

 … Na podzim se uskutečnila dvě posezení u 
lipového čaje, a to na „Bylinkové téma“ 
přednášela o bylinkách a o své ukázkové 
přírodní zahradě pí Peterková z Libické Lhotky. 
Na druhém setkání na téma „Jak se žije na 
Vysočině“ jsme přivítali Vandu Hybnerovou a 
Sašu Rašilova. Velice příjemně nám vyprávěli o 
svém rodinném životě ve Studénce a hereckém 
životě v Praze. Za odměnu jim děvčata napekla 
výborné buchty a krásného perníkového koně a 
perníkový adventní věnec… 
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Luka nad Jihlavou – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

– turistické výlety k Bílé 
skále s opékáním 
špekáčků,   

– výlet  vlakem na 
oživený zámek v 
Náměšti nad Oslavou 

– spolupráce na akcích 
s místními spolky  



Z webu obce 

Z pozvánek: 

Beseda s policií ČR (Český svaz žen) 

Léčba přírodními prostředky, prevence (Český svaz žen) 

Výlet vlakem na zámek v Jindřichově Hradci (Svaz žen) 

Zájezd do termálních lázní (Svaz žen) 

Beseda o zdraví a výživě (Svaz žen) 

Celodenní výlet pro děti (Svaz žen) 

Zájezd vlakem do Náměště n. O. (Svaz žen) 

Výlet k Bílé skále (Svaz žen) 
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Malý Beranov – Klub žen 

Z činnosti: 

 

vítání občánků 

gratulace seniorům 

výlety a turistické 
vycházky 

návštěvy kulturních 
památek 



Z webu obce 

 … Klub žen Malý Beranov je pobočkou 
Českého svazu žen. Schůze se konají 
jedenkrát měsíčně v klubovně na obecním 
úřadě. Členky vypomáhají ve sboru pro 
občanské záležitosti při obecním úřadě. 
Účastní se vítání občánků, navštěvují starší 
spoluobčany při jejich životních výročích… 
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Michalovice  
Ženský spolek Vlasta 

Z činnosti: 

– oslavy Dne matek 

– Štrůdlování 

– karneval 

– dětský den 

– stezka odvahy 

– fotbalový turnaj 

– Čarodějnice 

– Charitativní akce 

– Mikulášská besídka 

 



Z webu obce 

 … V obci fungují dva dobrovolné spolky – ženský spolek 

Vlasta a Sbor dobrovolných hasičů , jež hlavní měrou 
přispívají i k využití volného času obyvatel obce...  

 … Pozvánka na Mikulášskou besídku  

  Ženský spolek Vlasta a Obecní úřad Michalovice zve 
všechny , kdo mají kořeny v Michalovicích na 
Mikulášskou besídku , která proběhne v Kulturním domě 
obce v neděli dne 2. prosince od 15,00 hodin . Na 
programu je loutkové představení Loutkového divadla v 
Polné "Čertovská pohádka" a po skončení představení 
bude Mikuláš se svým doprovodem předávat dětem 
dárky…  
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Míchov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

dětské karnevaly 

dětské soutěže 

charitativní akce 

společné návštěvy 
divadla 

návštěvy solné 
jeskyně 

výlety 

 



Z občasníku Vrchy 

  

 … DIAKONIE BROUMOV, ČESKÝ SVAZ 
ŽEN V MÍCHOVĚ SPOLEČNĚ S OBECNÍM 

 ÚŘADEM VE VĚCOVĚ VYHLAŠUJÍ SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ…  
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Moravec – Spolek holek 

spolek byl založen 
v roce 2013 

Z plánů: 

- akce pro děti 

- udržování místních 
tradic 

- zapojení do života 
obce 
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Náměšť nad Oslavou  
ZO ČSŽ 

Z činnosti 
− vítání občánků 

− cesta pohádkovým lesem 

− oživlý zámek 

− spolupráce s Domovem 
pro seniory 

− rukodělné dílny 

− Receptáře 

− Výstavy „Z půdiček našich 
babiček“ 
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Náměšť nad Oslavou 
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Z regionálního tisku 

 …Objevili jste někdy na půdě staré 
nádobí? Ať už je vaše odpověď jakákoli, 
můžete je zhlédnout na výstavě Nádobí 
tedy poklady z babiččiny kuchyně, která se 
uskuteční ve výstavní síni náměšťské staré 
radnice od 1. do 29. března. Expozici 
shromáždilo tamní sdružení českého svazu 
žen a městské muzeum…  
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Nížkov – ZO ČSŽ 

Z činnosti 

akce pro děti 

spolupráce s dalšími 
spolky 

vypouštění balónků 

  s přáníčky Ježíškovi 

zdobení a rozsvícení 
vánočního stromu 

 



Z Nížkovských listů 

 …Při této příležitosti jsme si ozdobili 

 vánoční strom vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami, které si děti přinesly 

 s sebou z domu. Strom hrál všemi 
barvami, byl na něj veselý pohled a děti 
byly hrdé na svou práci. Jako občerstvení 
se podávalo cukroví, teplý čaj pro děti, 

 grog a medovina pro dospělé. … 
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Počátky – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
charitativní akce 

udržování místních tradic 

spolupráce s ostatními 
spolky 

vánoční a velikonoční 
výstavy 

podíl na organizování 
Václavských slavností 
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Z regionálního tisku 

 …Počátecké kulturní zařízení spolu s 
místním svazem žen pořádá tradiční 
charitativní sbírku oděvů a dalších věcí pro 
Diakonii Broumov…  

 … Počátky – V jeden velký jarmark se v 
sobotu proměnilo počátecké náměstí. 
Konaly se tu už 11. Václavské slavnosti. 
Členky Českého svazu žen nabízely 
zabalená překvapení a občerstvení… 
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Pohledec – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

− udržování místních 
tradic  

− oslavy MDŽ 

− dětský den 

− akce ke Dni seniorů 

− mikulášská nadílka 

− spolupráce s dalšími 
místními spolky 

 



Ze zpravodaje Novoměstsko 

 …Bohatá činnost Svazu žen se zaměřuje na 
obyvatele naší obce, ať už to jsou děti nebo 
senioři. Ženy pravidelně každým rokem pořádají 
posezení u příležitosti MDŽ, společně vyrábějí 
sezónní dekorace, při příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů mívají posezení pro dříve narozené s 
programem, hudbou a občerstvením, které se 
setkává s velkým ohlasem. Pro děti ve škole a ve 
školce připravují mikulášskou nadílku a nikdy 
neodmítnou napéct cukroví nebo koláčky… 
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Příseka – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
podíl na 
masopustním 
průvodu 

dětská merenda 

dětský den 

adventní radování 

výroba perníčků 

zdobení vánočních 
stromečků 



Z webu obce 

  

… Každoroční dětské maškarní odpoledne 
plné her, hudby, tance a tomboly, letos s 
mimořádně silnou účastí masek, rodičů i 
prarodičů. Zkrátka letos sem zavítalo 
určitě víc lidí jak na hasičský bál, což je 
vynikající vizitka pořadatelek z ČSŽ…  
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Radkovice - ZO ČSŽ 

ZO ČSŽ byla založena 
v roce 2013 

 

Z plánů: 

-   akce pro děti 

-   udržování místních  
 tradic 

-   zapojení do života  
 obce 
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Radostín - ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
přednášky ke 
zdravému životnímu 
stylu 

kulturní akce pro 
veřejnost  

akce pro děti 

stezka odvahy, 

sportovní odpoledne 



Z webu obce 
 … V roce 1998 jsem se znovu rozhodly obnovit 

svoji činnost. Ženy se účastní všech kulturních, 
společenských i sportovních akcí, pořádají 
zdravotní přednášky, kulturní akce a různé akce 
pro děti, např. sportovní odpoledne, stezku 
odvahy, návštěvy muzeí a další jiné činnosti…  

 

 …Český svaz žen spolu s místní akční skupinou  
M 21 uspořádal v zasedací místnosti obecního 
úřadu besedu na téma „Psychologie písma, 
kresby a barev“..  

 

 

 

18.6.2013 ČSŽ – Kraj Vysočina 87 



Rozsochatec – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
http://www.zeny-

rozsochatec.cz/ 

charitativní akce 

dětský den 

Jablkobraní 

Mikulášská nadílka 

úklid obce 

vítání občánků 
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Z regionálního tisku 

   …Jako každý rok v tomto čase připravil 

Dobrovolný svazek obcí Krupsko setkání svých 
seniorů. Na přípravách se podíleli zejména 
obecní zastupitelé a pomohly jim i členky místní 
organizace svazu žen… 

 

  … Poslední říjnovou sobotu pozvaly členky místní 
organizace svazu žen do sálu obecního domu 
širokou veřejnost na tradiční podzimní jarmark….  
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Rožná – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

velikonoční výstava 

vánoční výstava 

kulturní akce pro 
ženy  

organizované 
návštěvy divadel 

 



Z webu obce 

 

 Vánoční výstava v Rožné  

 … V pátek 30.11.2012 se mohli návštěvníci kulturního 
domu v Rožné naladit na tu správnou vánoční atmosféru. 
Obec, Český svaz žen a Základní škola společně 
uspořádali již tradiční Vánoční výstavu. Stříbrné a zlaté 
šperky, knihy a drobné dárky, včelí produkty, vánoční 
ozdoby, bytové doplňky, vánoční vazby, perníčky, 
vizovické pečivo, marcipán, bižuterii a spousta dalších 
věcí doslova naplnily všechny možné prostory…  
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Stařeč – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

Masopust 

pohádková cesta 

akce pro seniory 

spolupráce 
s ostatními spolky 

pálení čarodějnic 



Z regionálního tisku 

 … V sobotu 5. března se ve Starči za krásného 

slunečného počasí konal masopustní průvod, 
tentokrát pod názvem "Stařeč má talent", jehož 
pořadateli jsou hasiči a Český svaz žen… 

 

 … Ve Starči hledají pohádkové postavy 

 Výpomoc pro tradiční akci Pohádková cesta 
hledají pořádající členky Českého svazu žen ve 
Starči… 
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Studenec – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

maškarní merenda s 
průvodem masek po 
vsi 

dětský den s rybáři 

podíl na organizaci 
Bartolomějské pouti 

vítání občánků 

akce pro seniory 
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Z regionálního tisku 

 …Za organizací studeneckých ostatků stojí 
řadu let tamní organizace Českého svazu 
žen. Nejinak tomu bylo tentokrát. "Hodně 
našich členek je nemocných, běžně nás 
chodí asi patnáct, letos to bude slabší. 
Často je ale lepší méně než příliš. Naše 
holky se umí bavit," řekla předsedkyně 
ženské organizace Miroslava Čonková…  
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Světlá nad Sázavou - ZO ČSŽ 

Z činnosti 
http://www.svazzen.hostuju.cz/ 

 

turistické vycházky 

besedy ke zdravému 
životnímu stylu 

projekt Společná setkávání 

farmářské trhy 

pochod generací, 

setkání heligonkářů 

samostatná ženská 
kandidátka „Svěžest“ 



Z regionálního tisku 

 …Po Stezce Trčků z Lípy se vydalo asi 
sedmdesát nejmenších návštěvníků. Podle Marie 
Svobodové ze světelského Českého svazu žen, 
se pořadatelé rozhodli odpustit dětem, s 
ohledem na nízký věk, některé náročnější 
soutěžní otázky… 

 .. Český svaz žen s podporou Nadace žena 
pořádá pro ženy v počítačové učebně sklářské 
školy počítačový kurz pod názvem Počítač mě 
nedoběhne… 
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Svratka – Svratecké Valkýry 

Z činnosti 
http://svratka-zeny.majestat.cz/ 

  společenský ples 

  jarní hraní  

  Filipojakubská noc  

  Devatero řemesel desátá 
 bída  

  Hry bez hranic 

  Retroden 

  Advent ve Svratce  
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Z Občasníku  
Svrateckých Valkýr 

 …Pracovaly jsme rok jakožto samostatná jednotka, zčásti 
pod křídly Městského Úřadu závislé na příspěvcích 
místních podnikatelů a dobrovolných příspěvků Vás, co 
jste se přišli podívat a podpořit nás. Vzhledem k 
navyšování akcí bylo potřeba mít zázemí, a to ve formě 
organizace, či spolku. Proč ale zakládat vlastní 
organizaci, když po celé republice existuje Český svaz 
žen? Pod tuto organizaci se můžou registrovat skupinky 
v počtu nejméně 5 žen. Navíc nám to otevřelo nové 
obzory a mohly jsme tak poznat ženy z jiných měst a 
obcí, které pořádají podobné veselice. … 
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Štěpánov nad Svratkou 
ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

spolupráce s 
ostatními spolky 

oslavy MDŽ 

akce pro děti 
(Pohádkový les, 
Plaviáda aj.) 

Návštěvy seniorů 

 



Ze Štěpánovinek 

  

 … P L A V I Á D A 

 Protože nám dvakrát plánovaný pohádkový les 
nevyšel, rozhodli jsme se do třetice všeho 
dobrého i zlého...uspořádat akci zcela jinou ! 

 Jak už název - 1. Štěpánovská plaviáda - 
napovídal, nemohli jsme se obejít bez vody, 
konkrétně bez řeky Svratky… 
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Štoky – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
slety čarodějnic 

charitativní akce 

Pečeme z jablek 

rukodělné dílny 

úklid obce 

Diskotéky pro děti  

drakiády 

zájezdy  

rozsvícení vánočního 
stromečku 

akce SPOZ 



Z regionálního tisku 

 … Jaro znamená ve Štokách na Havlíčkobrodsku 

úklid městysu. Starosta Pavel Královec ve 
Zpravodaji poděkoval všem, kteří provedli před 
svou nemovitostí úklid, či se k němu chystají. 
Vyzdvihl zejména členky Svazu žen, které 
provedly tradiční úklid centra Štoků…  
 

 … Poslední dubnovou sobotu se za Mysliveckou 
chatou u Štoků koná Slet čarodějnic. Akci pořádá 
Český svaz žen ve Štokách…  
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Třebenice – ZO ČSŽ 

Z činnosti 

– Udržování místních 
tradic 

– Spolupráce 
s ostatními spolky 

– Babský bál 

– Dětský den  



Z webu obce 

 … Volný čas - zájmová činnost 

 Ze zájmových činností a sdružení lze v naší obci 
jmenovat několik složek. Je to družstvo 
dobrovolných hasičů, Svaz žen, Svaz mladých 
(„Omladina”), TJ Sokol Třebenice a Myslivecké 
sdružení Třebenice. Myslivci a Svaz žen v měsíci 
lednu pořádají své plesy. Většinou se začíná 
Mysliveckým plesem, následuje ples Babský… 
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Ujčov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

Ostatková taškařice 

Dětský karneval 

Slet čarodějnic 

zájezdy 

Mikulášská nadílka 

podíl na oslavách 
650 let od první 
písemné zmínky o 
obci 



Unčín – ZO ČSŽ 

Z činnosti 

udržování místních 
tradic 

spolupráce s dalšími 
spolky 

akce pro děti 

setkávání s ženami 

výlety do okolí 
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Úsobí – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
http://www.zenyusobi.22web.org/ 

přednášky pro širokou 
veřejnost  

rukodělné dílny 

oslavy MDŽ a Dne matek 

Dětský karneval 

Zahájení Adventu  

výstavy (vánoční, velikonoční) 

spolupráce s dalšími spolky 



Z webu ZO ČSŽ 

 … V sobotu 2. března 2013 se uskutečnil tradiční 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zájem dětí i 
dospělých byl opět veliký, sešla se velká spousta 
dětí v maskách i bez masek.  Kdo chtěl, mohl se 
zapojit do připravených soutěží (např. 
podlézané, židličkové, trefování se do branky 
apod.). Za účast v soutěžích děti dostávaly 
drobnou sladkou odměnu. Součástí karnevalu 
bylo i vyhlášení tří nejhezčích masek a nejmladší 
masky…  
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Věcov – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

Dýňová stezka 

vánoční výstava 

drakiáda 

turistické výlety 

zapojení do akce 
Čistá Vysočina 



Z regionálního tisku 

 …"Naše prodejní výstava je názorným 
příkladem zručnosti místních lidí. Je to už 
taková dlouholetá tradice, že lidé si doma 
něco vyrobí a přinesou to sem, a my jim 
to prodáváme," říká Věra Zobačová, 
předsedkyně Českého svazu žen ve 
Věcově, který akci pořádal… 
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Velké Meziříčí – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
Vánoční a 
velikonoční výstavy 

Kateřinská zábava 

Mikulášské posezení 
pro seniory 

Charitativní akce 

Spolupráce s dalšími 
subjekty 



Z regionálního tisku 

 …Čarodějnickou veselici připravil na dnešek 

Český svaz žen ve Velkém Meziříčí ve spolupráci 
s Jupiter clubem… 

  … Český svaz žen a Jupiter club ve Velkém 
Meziříčí uspořádaly třídenní velikonoční program 
pro děti i dospělé. Včera začali návštěvníci 
pletením pomlázek či košíkářskými pracemi. 
Dnes a zítra je čeká ještě výroba velikonoční 
keramiky, perníčků a další činnosti spojené se 
svátky jara… 
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Věž – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
– dětský karneval 

– setkání seniorů 

– dětský den na 
místním hřišti ve Věži 

– vítání občánků v kapli 
ÚSPD ve Věži 

– společné výlety 
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Vysoké Studnice – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 
– udržování místních 

tradic 

– Kavárnička pro ženy a 
dívky 

– ples 

– Masopust 

– Den matek 

– akce pro seniory 



Z webu obce 

 Ze sportovních a kulturních akcí: 
nohejbalový turnaj, pravidelně se konají 
oslavy dne dětí a pálení čarodějnic 
spojené se soutěžemi pro děti, velikonoční 
a vánoční výstava (pořádá Svaz žen), ples 
SDH a Svazu žen, pouťová zábava, oslava 
dne matek s besídkou dětí z MŠ…  
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Ždírec nad Doubravou  
ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

udržování místních 
tradic 

úzká spolupráce s 
Klubem seniorů 

kulturní a vzdělávací 
programy pro seniory 

společná posezení 

 



Z regionálního tisku 

 .. Klub seniorů a Svaz žen Ždírec nad 
Doubravou  pořádají Lékařskou přednášku 
doktora Petra Prokše na téma Cukrovka a 
její komplikace. Koná se ve středu 27. 
března od 17 hodin v novém Domě s 
pečovatelskou službou…  
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Žirovnice – ZO ČSŽ 

Z činnosti: 

- oslava Dne matek 

- pomoc při 
organizování 
sportovních akcí a 
jezdeckých soutěží 

- bazary dětského 
oblečení 

- spolupráce s dalšími 
spolky 
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Z Žirovničanu 

  

Pozvánka 

 1. 5. - 31. 8. 2013 út-ne 9.00 – 15.45 hodin 

Špýchar Žirovnice 

 Výstava prací Českého svazu žen z Žirovnice 

 Výstava je součástí prohlídky Zámeckého 
špýcharu Žirovnice - Expozice venkovských 
tradic a řemesel 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

Kontakt 

Český svaz žen o.s.  

www.cszvysocina.estranky.cz 

Telefon +420 569 428 879 

Horní 197  

580 01  Havlíčkův Brod  
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