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                                           ČESKÝ SVAZ  ŽEN  KRAJ  VYSOČINA       

 

 
pro základní organizace ČSŽ 

 

okresů : Havlíčkův Brod,Jihlava,Pelhřimov,Třebíč,Žďár nad Sázavou 
 

 
Milé ženy, 
dostává se Vám do rukou další číslo našeho Informačního zpravodaje–tentokrát již s letopočtem  2014. 
Věříme, že i když se ten letošní rok už rozběhl na plné obrátky, ve vašich obcích pomalu končí maškarní 
bály i celá řada dětských akcí, masopustů a ostatků, kde naše organizace nesmějí chybět, přece jenom 
si najdete čas na malé bilancování roku minulého  i na to, co nás čeká v roce letošním. 
 
 Český svaz žen v Kraji Vysočina a jeho základní organizace dlouhodobě zaměřují svoji dobrovolnickou 
činnost především na akce pro děti, ženy a jejich rodiny i na podporu aktivit pro seniory.  Je to 
přirozená činnost, díky které se daří udržovat v obcích dobré mezilidské vztahy, udržovat a rozvíjet 
tradice a podílet se na dalším komunitním rozvoji .  
 
A protože naše aktivity v řadě bodů korespondují se schválenou KONCEPCÍ RODINNÉ POLITIKY KRAJE 
VYSOČINA na období 2012–2016,odsouhlasila Rada Kraje Vysočina v roce 2013 krajskému středisku 
Českého svazu žen žádost o finanční dotaci na zajištění  a podporu některých našich společných akcí v 
okresech i kraji. Bylo to historicky významné uznání a ocenění naší dobrovolnické práce a velmi si toho 
vážíme.  Věříme, že i v budoucích letech budeme mít příležitost tuto finanční podporu získat a alespoň 
částečně podpořit společná setkávání  v okresech i na úrovni kraje.   
 
ČSŽ v Kraji Vysočina je počtem členek  2. největší organizací v republice a také  jednou z nejaktivnějších.  
A to je moc dobře. K  31.12.2013 je v Kraji Vysočina registrováno  :   56  základních organizací a 1.717  
členek. Je potěšující, že minimálně stejný počet dalších příznivců nám pomáhá a zapojuje se s námi do 
společných akcí.   
 
 

Když jsem před pěti lety vstupovala do 
ČSŽ, chtěla jsem se podílet na  
něčem pěkném pro děti. Těch několik let 
práce mi však dalo nejen pocit  
seberealizace, ale také nové kamarády.  
A za tu partu dobrých lidí, která se tu 
vytvořila, bych vám všem chtěla 
poděkovat.  
         / z výroční zprávy ZO ČSŽ Jámy /        
 

Jsme spolek žen, které čas od času zapomenou, že jsou přísnými matkami, váženými 
kolegyněmi, seriozními obyvatelkami a důvěryhodnými osobami ...Stanou se z nás 
čarodějnice, čertice , vodnice i medvědice ....  Zkrátka, život nás baví a doufáme, že se 
přidáte k nám, až zase něco vymyslíme !!  

/ z webových stránek ČSŽ Štěpánov n/Pernštejnem , okr. Žďár nad Sázavou/ 
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Jistě jste se již naučily chodit na naše 
webové stránky 

www.cszvysocina.estranky.cz   
A představte si, že  od roku 2011, kdy máme elektronické 
stránky v provozu, je navštívilo již 40.991 návštěvníků,  
měsíčně  2491 a denně 68 . 
 

 
Nový máme i krajský facebook, který najdete na - 

www.facebook.com/cszvysocina. Tak si můžete lépe prohlédnout 

především fotodokumentaci , pozvánky a komentovat to, co se Vám líbí i nelíbí. 
Najdete zde například fotografie z krajského víkendového setkání ve Štokách, 
setkání okresů Žďár n/S. na Kuklíku i okresu Třebíč v Křižánkách a mnoho 
dalších zajímavostí. A budeme rádi za každou Vaši návštěvu i komentáře.     

 
 

 Akce, které v roce 2013  opravdu  moc potěšily……. 
 

 TITUL   „ VESNICE VYSOČINY  2013 „   PATŘÍ  OBCI 
J Á M Y  ( okres Žďár nad Sázavou ) 

 

Velký podíl na ocenění má v obci dobrovolnická  práce našich členek .  Děvčata a ženy, i my se 
připojujeme k poděkování , které zaznívalo na adresu Vaší organizace ČSŽ  od všech přítomných. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  OTEVŘENÍ 1. KRAJSKÉHO FAMILY – POINTU  
   Budova ČSŽ  Havlíčkův Brod   www.vysocina.familypoint.cz                       

/společný evropský projekt s Krajem Vysočina „ Žijeme a pracujeme na Vysočině „./ 
otevření v dalších 2 městech  se připravuje ještě v tomto roce  

                              

 
 
Je to kontaktní místo pro rodiny s dětmi -  možnost nakrmení, přebalení, získávání informací, 
poradenství, přednášky, besedy, volný internet i místo pro odpočinek. 
 

http://www.cszvysocina.estranky.cz/
http://www.facebook.com/cszvysocina
http://www.vysocina.familypoint.cz/
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 1. KONGRES ŽEN -  15. červen 2013 Praha 
 
Podařilo se nám  nově zdokumentovat  činnost našich organizací v celém kraji do formy PPT 
prezentace a tento dokument byl předáván na 1.Kongresu žen dne 15.6.2013 v Praze ( CD ). 
Kongresu se zúčastnilo téměř 700 účastníků z řady organizací, institucí, zastupitelských 
orgánů, státní správy i neziskového sektoru. Celou prezentaci najdete na našich webových 
stránkách . Tento jedinečný dokument ( asi jediný v celé republice) mapuje obrovský rozsah 
dobrovolnické činnosti našich základních organizací i další aktivity v rámci našeho kraje.    
 

1) Podíl členek ČSŽ na komunitním rozvoji Kraje 
             Vysočina  
 

2) Ženy a rozvoj komunit  - Teoretická východiska a  
             praktické zkušenosti z Kraje Vysočina 
 
        3) Příklady dobré praxe –  vznik Koncepce rodinné  
            politiky Kraje Vysočina             
 

 

 

Díky finanční podpoře Kraje Vysočina byl rok 2013  zaměřen na 
prorodinné aktivity a diskusní kulaté stoly formou  víkendových 
setkání našich organizací  a pozvaných hostů . 
 

 Víkendové setkání zástupkyň ZO ČSŽ okresu Žďár nad Sázavou -  KUKLÍK 
– penzion Kukla  -  24. - 25. květen 2013 

Během oficiálního programu i v neformálních debatách   se účastnice setkání prohlédly zajímavé 
fotografie, shlédly videa a  prezentace, které dokumentují různorodou činnost základních organizací a 
které sbližují lidi všech generací a nabízejí zajímavé možnosti, jak společně trávit volný čas. Také večerní 
program Ženy sobě byl opravdu zážitek a pohlazení po duši.  
Vzácnými hosty setkání byli radní Kraje Vysočina Petr Krčál a vedoucí sociálního odboru Věra Švarcová. 
V rámci diskuse se členky ČSŽ živě zajímaly o situaci v oblasti poskytování sociálních služeb, ale  i o to, 
jak by bylo možné se zapojit do propagace prorodinných hodnot, informovanosti a aktivit k 
mezigeneračnímu soužití. Velký zájem byl o informace k Rodinným pasům , Senior pasům a dalším 
novým sociálním službám. Čestnými hosty tohoto setkání byli také zástupci samosprávy- starostové z 
obcí Kuklík, Věcov a z Nového Města na Moravě. I přes nabitý program si účastnice setkání našly čas na 
návštěvu Buchtova kopce a otevírání studánek Barborky a Vitulky u Tří Studní nedaleko Nového Města 
na Moravě za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana.                                     
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 Společné víkendové setkání zástupkyň ZO ČSŽ okresu Třebíč  a ČSŽ 

KŘIŽÁNKY  - Vzdělávací centrum Křižánky 20. a 21. září 2013 

 
Po oba dny ženy provázel pan starosta obce Křižánky  Jan Sedláček a předsedkyně ZO ČSŽ  Křižánky 
Eva Mošnerová.  A opravdu se o všechny úžasně starali a patří jim veliké poděkování. Mezi hosty 
nechyběli radní Kraje Vysočina Petr Krčál a Marie Kružíková a diskuse s nimi byla hodně podnětná a 
určitě inspirující pro další možnou dobrovolnickou činnost a spolupráci např. při zapojení do sítě 
držitelů Rodinných pasů i Senior pasů a celou řadu dalších aktivit.  

        
 
Ale i ženy se měly čím chlubit – a na Křižánkách - Vesnici Vysočiny 2012 zvláště .Vždyť loňské vánoční 
" Perníkové Křižánky " přivedly do obce na výstavu několik tisíc lidí ze všech koutů republiky. Ani ženy z 
okresu Třebíč nezůstaly pozadu a také s hrdostí představily vše, co v oblasti zaměřené na děti, rodiny i 
seniory organizují a připravují. Také beseda se starostou obce byla pro mnohé obrovskou inspirací. 
Ženy si mohly také prohlédnout opravenou a vybavenou malotřídní školu a školku včetně vlastní 
kuchyně a jídelny, vzdělávací centrum i nově vybudované ubytovací prostory v budově Obecního 
úřadu.                               
                                     
 

 
 
 

 Výjezdní pracovní zasedání Krajské rady žen 
    Hamry u Žďáru n/S.  21. a 22. června 2013 

 
Zúčastnily se volené členky Krajské rady ze všech 
okresů a bylo to opravdu hodně pracovní. 
Poděkování patří  člence KRŽ paní Zelenkové 
Vlastě za pozvání na jejich soukromou chalupu a 
za vzornou péči o nás všechny celé její rodině.  
Na tomto setkání  byly zástupkyně jednotlivých 
okresů informovány  o jednání ÚRŽ , bylo 
diskutováno hlavní zaměření činnosti naší 
krajské organizace po sjezdu a náměty pro 
nejbližší období, hodnocen stav členské základny  
ve vztahu k výši odvodu členských příspěvků a 
byla diskutována příprava a organizační zajištění 
krajského setkání žen a konkrétní možnosti 
podpory prorodinných činností našich 
základních organizací.  
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 Krajské setkání základních organizací ČSŽ – Kraje Vysočina 

8. a 9. listopadu  2013 , obec  Štoky – penzion Pod dubovou skálou 

Při přípravě tohoto setkání byla nabídnuta všem základním organizacím v kraji možnost účasti.  
Krajského setkání se zúčastnilo po oba dny téměř stovka zástupkyň našich organizací z celého Kraje 
Vysočina a celá řada významných hostů. Toto setkání bylo vyvrcholením celoročního snažení krajské 
organizace Českého svazu žen o zviditelnění dobrovolnické činnosti našich organizací v obcích a o 
podporu významné části prorodinné politiky kraje , která je  zaměřena na oblast slaďování profese a 
rodiny a na řešení každodenních problémů běžné rodiny.  
Program dvoudenního setkání byl rozdělen na 2 části, ve které se představily naše organizace. Do 
„Křesla pro hosty“ byli postupně zváni představitelé Kraje Vysočina a i když dostávali záludné otázky a 
úkoly, zhostili se jich všichni opravdu s nadhledem a s úsměvem. A dobrá nálada vydržela po celé 2 dny.           
Naši hosté :  RNDr.   Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina 
                     Ing.  Pavel Královec, starosta obce Štoky 
                     Mgr.Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina 
                     Mgr.et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina                          
                       Ing. Libor Joukl , náměstek hejtmana kraje 
                       Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje 
                       MUDr. Pavel Antonín, poslanec ČR 
                       Zástupkyně ČSŽ obec Jámy   
                     -Vesnice Vysočiny 2013 
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Druhý den byl zaměřen na seznámení s 
 2  realizovanými projekty Kraje Vysočina: 
 „ Žijeme a pracujeme na Vysočině“ a „ Rovnost 
šancí na Vysočině“ . 
Diskutovány byly možnosti zapojení a spolupráce 
Českého svazu žen v kraji v rámci Dne pro rodinu 
a třígenerační soutěže Krásy každé generace.   
HOSTÉ :   
JUDr.  Věra Švarcová,ved.soc.odb.Kraje Vysočina 

PhDr.Zdenka Hajná CSc., partner projektu 6 Sense 

Miluše Průšová,DiS.,ředitelka InPc Vsočina,o.p.s.                                                                                                 

 
V další části byla diskuse zaměřena především na využívání Rodinných pasů a Senior pasů a také na 
možnosti vytváření základních Family – Pointů v obcích a dalších místech. A protože jsme ženy tvořivé, 
ještě jsme se odpoledne naučily novou techniku malování a odnesly si domů krásný obrázek.     
 

 
 
 
 

 

 

Rok 2014  :  
 

Připomínáme našim organizacím povinnost odvodu členských příspěvků.  
Od roku 2013 je termín   stanoven  vždy k 30.6. každého roku. To pro naše 
základní organizace znamená, že  musí být členské příspěvky ZO vybrány a 
předány společně s aktuálním seznamem členek nejpozději do 15. června 
2014 !!! Počítejte proto s touto variantou již při přípravě vašich plánů 
činnosti i pro letošní rok. Výše odvodu je 50,-  Kč / členka.   
 

 
 

Občanský zákoník a ČSŽ  :  
 
Nový občanský zákoník vstoupil v účinnost od 1. 1. 2014 . 
Přechodné období 3 roky - /sladění s novou legislativou, zapsání  stávajících organizačních složek do 
veřejného spolkového rejstříku-vznik pobočných spolků, případné úpravy stanov.   
Aktuálně : 
Ze zákona – se Český svaz žen překlopil jako celek + pobočné spolky -  14 krajských organizací, které 
jsou zapsány jako pobočné spolky a mají již vlastní IČ. ( Krajská organizace ČSŽ Vysočina IČ 00425222) 
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Od poloviny února byl spuštěn pro zápisy veřejný rejstřík na ministerstvu 
spravedlnosti ČR, kde může být Vaše základní organizace zapsána jako 
pobočný spolek.  
 

Pobočný spolek :  
 
 

 
Zapsání do „pobočného spolku „  budou potřebovat především ty organizace, které  budou potřebovat 
otevřít účet, uzavírají smlouvy, získávají dotace, žádají o granty - například žádosti do Fondu Vysočiny a 
budou potřebovat jednat a vystupovat vlastním jménem .  
Nemusí to být pouze ZO , ale pro pobočný spolek se může rozhodnout také Okresní rada žen.   
 
Ze zákona vyplývá, že návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek – 
tedy ústředí ČSŽ. Musí tak učinit u soudu podle svého sídla, tedy u Městského soudu v Praze.  
 
Pokud dnes již víte, že vaše základní organizace bude potřebovat být vedena jako „ pobočný spolek“, 
pošlete tuto informaci včetně kontaktních údajů na předsedkyni ZO ČSŽ  na krajské středisko  -  
seznamy budou potom společně odesílány na ústředí. Ústředí bude následně kontaktovat předsedkyni 
ZO ohledně postupu a nutných dokumentů ( čestné prohlášení apod. ) Návrhy na nové zápisy budou 
dávány postupně s přihlédnutím k potřebám té které ZO .  
 

Jaké výhody plynou ze zápisu do rejstříku / statutu pobočného spolku  ? 
 
Větší míra samostatnosti – především odstranění problémů 
s jednotným IČ, které přímo v našem kraji neumožňoval například  
žádat víc našich ZO o granty z Fondu Vysočiny ( na jedno IČ bylo 
možné předložit většinou pouze 1 projekt za celý kraj).  Je vysoce 
pravděpodobné, že i obce budou do budoucna po organizacích, 
které finančně podporují či jim poskytují dotace, požadovat, aby 
byly v rejstříku zapsané a měly statut pobočného spolku.  
 
 
 

A co když naše ZO nebo Okresní organizace nebude chtít být zapsána ve 
spolkovém rejstříku ? 

 
Tak se nic neděje.  Zůstane nezapsaná a nebude mít  statut pobočného spolku a povedeme ji v naší 
interní evidenci. Po konzultaci na MV ČR budou vytvořeny registrační listy podle rejstříkového modelu, 
které budou sloužit pro naši vnitřní evidenci . 
 
Víme, že nás  všechny napadá řada otázek , které s těmito změnami souvisejí a také které souvisejí 
s občanským zákoníkem celkově i ve  vztahu k aktivitám, které naše organizace zajišťují a pořádají .Řada 
dotazů od našich základních organizací byla již odeslána na ústředí a byla předána odborníkům 
k vyjádření. Další aktuální informace obdrží naše ZO  od ústředí ve zvláštním zpravodaji  měsíci 3/ 2014.  
Pro rychlejší  informovanost  zprovoznilo ústředí Českého svazu žen diskusní fórum, kde se můžete ptát 
na vše, co s touto problematikou souvisí.   Rovněž tam najdete přiloženou prezentaci z 1.Ústředního 
shromáždění. Je také k dispozici ke stažení v pdf na: 
 

www.csz.cz/diskuse - sekce : Praktické informace – Nový občanský 
zákoník – zapsané spolky.  
 
 
 

http://www.csz.cz/diskuse
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MEZINÁRODNÍ  DEN  ŽEN  A   HISTORIE….. 

jeho odkaz  je i po více jak  100 letech stále živý 

  

V roce 1857 v USA v březnu stávkovaly ženy z textilek za zlepšení pracovních 
podmínek. Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New 

Yourku v roce 1908. Ženy tehdy požadovaly zkrácení pracovní doby, vyšší platy, hlasovací právo a 
ukončení zaměstnávání dětí.  
V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Datum bylo stanoveno na 
19. března a ženy podporovány i muži požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec 
diskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se 
po celém světě konaly v období kolem 8. března různé akce proti válce. 
 
OSN oficiálně uznala MDŽ v roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády, jež o 
jeho existenci neměly dříve tušení. Dnes si tento den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie, 
v Rusku je dokonce dnem volna. Oslavy MDŽ jsou spojeny zejména s konáním přednášek na téma 
postavení žen ve společnosti a v rozdílných kulturách. 

 
NAPSALI NÁM  ………………… 
 

Velké Meziříčí  
Nový soubor Horácký Medříčan hledá tanečníky a muzikanty 
Nově založený folklorní soubor Horácký Medříčan, fungující pod novým 
občanským sdružením Srdce Horácka, přijme do svých řad zájemce o 
tradiční horáckou lidovou muziku a tance. Formuje se soubor jak 
hudební, tak taneční, a to dospělý i dětský, čili jsou zváni zájemci všech 
věkových kategorií. V tradiční lidové muzice jsou potřebné zejména nástroje jako housle, kontrabas, 
klarinet apod. 
Pokud máte zájem tančit, zpívat či hrát v uvedeném souboru, pošlete základní osobní údaje, hudební či 
taneční zaměření a svoji fotografii na email srdcehoracka@seznam.cz. 
Přihlásit se mohou i naprostí začátečníci, bez předchozích zkušeností v tanečním či hudebním souboru, 
důležitý je jenom talent, um a opravdové nadšení pro tento taneční a hudební žánr.  
Za Srdce Horácka: ing. Ivana Horká, předsedkyně sdružení a vedoucí souboru 
 

Chcete pomoci   ?    Zapojte se do sběru víček z PET lahví i kovových 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajský zpravodaj připravila :  Marie Bohuslavová , krajské středisko ČSŽ, Horní ul. 197,  580 01 Havlíčkův Brod   
 tel. 569 428 879  ,  721 490 244      -   Únor /  2014   

mailto:srdcehoracka@seznam.cz

