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Český svaz ţen – Kraj Vysočina 

• Statistické údaje k 31.12.2010 

– 1 944 členek 

– 58 základních organizací 

– Okresní rady ţen: Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou 

– Krajská rada ţen 

• Zapojení ţen do veřejného ţivota 

– účast ţen ve volbách, ţenské kandidátky, 
práce v komisích a výborech  
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Z činnosti ČSŢ 

• Dobrovolnické aktivity členek ČSŢ  

– akce pro děti, rodiny a širokou veřejnost, 
výměna zkušeností, vzdělávací akce pro ţeny i 
veřejnost, udrţování místních tradic, 
charitativní akce, spolupráce s obcemi, 
sportovní akce 

• Informační a poradenské centrum 

– motivační kurzy, vzdělávací semináře, 
poradenství 

  



Krajská rada ţen 

Z činnosti: 
projekt Dobrovolnická 

 práce členek ČSŢ v kraji 
 Vysočina (Nadace ţena) 

Anketa „ČSŢ na rozcestí“ 

příprava a realizace  
 krajského víkendu 

krajské zpravodaje 

vlastní webová stránka  

 
http://www.cszvysocina.estranky.cz/ 
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Okresní rady ţen 

Z činnosti: 

− víkendy pro ţeny 

−  zastřešení akcí v   
 rámci jednotlivých 
 okresů 

−  Květinový den 

−  Pomoc při přípravě   
 krajského víkendu 

−  Vzdělávací a kulturní 
 akce 
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Okresní rady ţen 
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Batelov  

Z činnosti: 
– Masopust 

– Dětský karneval 

– Předslet čarodějnic 

– Dětský den 

– Pochod noční 
Jihlavou 

– prezentace na webu 
obce a v Batelovském 
zpravodaji 
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Bohumilice 

Z činnosti: 

– maškarní rej a 
zábava,  

– velikonoční zábava, 
dětský den 

– dětský karneval 

– mikulášská nadílka 

– turistické výlety 

– Květinový den 
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Budišov 

Z činnosti: 
– Masopust, čarodějnice, 

   Mikuláš  

– svátek dětí 

– dýňobraní  

– spolupráce s vedením 
městyse a prezentace 
na webu 

– spolupráce s dalšími 
spolky 
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Bukov 

Z činnosti: 
Pozvánka  

na Lampionový průvod 

ČSŢ, SDH a OÚ Bukov 
zvou všechny malé i velké  na 

tradiční 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD, 

který se koná  

v sobotu 12. listopadu. 

Sraz v 17:30 u klubovny.  

Občerstvení je zajištěno. 
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Černovice 

Z činnosti 
– akce pro děti 

– Černovicko se baví 

– posezení se seniory 

– Masopust 

– čarodějnice 

– prezentace na webu 
obce 

– spolupráce s dalšími 
spolky 
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Česká Bělá 

Z činnosti:   
ZO Českého svazu 
ţen     "SLUNÍČKO" 
v České     Bělá byla 
zaloţena k 1. 7. 2006 

sportovní akce pro 
děti 

Drakiády 

rukodělné dílny 

prezentace na webu 
     městyse 
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Číhošť 

Z činnosti: 

– ČSŢ dlouhodobě 
spolupracuje s 
místními spolky na 
udrţování místních 
tradic 

Masopust 

čarodějnice 

 



Dobešov 

Z činnosti: 

místní část města 
Černovice 

udrţování místních 
tradic 

akce pro členky i   
veřejnost 

turistické výlety 

výlety za kulturou 
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Dolní Město 

Z činnosti: 

zapojení do 
celostátní akce „ Celé 
Česko čte dětem „ 

Tentokrát v 
„salátovém vydání  

Setkání rodáků 

Pohádkový les 

spolupráce s dalšími 
spolky 
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Dolní Vilémovice 

Z činnosti: 
– akce zaměřené na 

udrţování místních 
tradic 

– organizace 
„Kouzelného roku“ 

– Masopust 
– vánoční setkání a 

zdobení stromku 
– spolupráce s 

dalšími spolky 
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Havlíčkův Brod – klub ţen 

Z činnosti: 

– akce pro rodiny  

– turnaj v bowlingu 

– skok a je tu nový 
školní rok 

– vzdělávací akce pro 
ţeny 

– zapojení do práce 
zastupitelstva města, 
výborů a komisí 

 



16.2.2012 ČSŽ – Kraj Vysočina 18 

Havlíčkův Brod městská 
organizace 

Z činnosti: 
  beseda s Městskou policií  

  rukodělné dílny 

  besedy na téma Zdravý  

    ţivotní styl 

  keramické dílny 

  vycházky městem 

 spolupráce s ostatními ZO    

   ve městě 
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Havlíčkův Brod - Perknov 

Z činnosti: 
Perknovská pouť 

posvícení 

dětský den 

cvičení 

zájezdy a turistické  
 výlety 

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

Z činnosti: 
  Dětský karneval 

  Čarodějnice 

  Den matek 

  Den dětí 

  Drakiáda 

  Mikulášská nadílka 

  spolupráce s dalšími  

   spolky 



Horní Cerekev 

Z činnosti: 

oslavy 650 let od 
první písemné 
zmínky o městě  

Maškarní zábava 

Pečení perníčků 

Oslavy Dne matek 

Přednášky na téma 
zdravý ţivotní styl a 
zdravá výţiva 
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Horní Krupá 

Z činnosti: 

Babský bál 

Dětský karneval 

rukodělné dílny  

dětský den 

Den matek 

strašidelná stezka 

charitativní akce 

Květinový den 



Jámy 

Z činnosti 
šití pro babyklokánky 

sousedské posezení s 
harmonikou 

soutěţe dětí v kreslení 

vytvoření ryze ţenské 
kandidátky 

prezentace činnosti 
na vlastní webové 
stránce 
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Jiříkov 

Z činnosti: 

udrţování 
místních tradic 

spolupráce s 
dalšími spolky 

akce pro děti 

pálení čarodějnic 
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Kamenice u Humpolce 

Z činnosti 

Čarodějnice 

Besedy se 
starostou 

Dětský den 

Bazar 

Úklid obce 

Mikulášská besídka 

Pouťová zábava 
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Klouzovy 

Z činnosti: 
úklid obce 

pálení čarodějnic 

besídky pro maminky 

posezení s hudbou 

stezka odvahy 

sportovní odpoledne 

dětský den 

vánoční besídka 
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Kojčice 

Z činnosti: 
Sdruţení maminek Kojčice 
pořádá: 

Akce pro děti 

Lední revue na 
návesáku 

Dětský karneval 

Hokejový zápas dětí 
a tatínků 

Slet kojčických 
čarodějnic 
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Košetice 

Z činnosti: 
udrţování místních tradic 

akce pro děti 

pohádkový les 

dětské karnevaly 

prezentace na webových 
stránkách obce 

spolupráce s dalšími 
spolky 

 



Košetice 

Loučení s létem 17.9.2011 Masopust 12.3.2011 
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Křelovice 

Z činnosti: 

– Udrţování místních 
tradic 

– Dětský dne 

– Pálení čarodějnic 

– Setkání důchodců 

– Prezentace na 
webu obce 
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Křiţánky 

Z činnosti: 
Uspávání broučků 

Drakiáda 

Hry bez hranic po 
Křiţánecku 

Cesta Šmoulím lesem 

Slet čarodějnic 

úklid obce 

prezentace činnosti 
na facebooku 



Květinov 

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

středověk v Květinově 

Maškarní bál 

prezentace činnosti 
na vlastních 
webových stránkách 

16.2.2012 ČSŽ – Kraj Vysočina 32 



16.2.2012 ČSŽ – Kraj Vysočina 33 

Lípa 

Z činnosti 
Čistá Vysočina 

IV. ročník pochodu 
„Vyšlápni si s rodinou 
krásnou lipskou 
krajinou“ 

cvičení pro ţeny 

Turistické výlety 

Kácení máje 

Dětský karneval 
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Luka nad Jihlavou 

Z činnosti: 

– výlet k Bílé skále s 
opékáním špekáčků,   

– výlet vlakem do 
Jaroměřic n. R. 

– výlet  vlakem na 
oţivený zámek v 
Náměšti nad Oslavou 

– spolupráce na akcích 
s místními spolky  
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Malý Beranov 

Z činosti: 

• Výlety 

• Turistické vycházky 

• Aktivní vyuţití 
volného času 

• Návštěvy kulturních 
památek 

• Prezentace na 
webu obce 
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Michalovice 

Z činnosti: 

– Ţenský spolek 
Vlasta 

– Oslavy dne matek 

– Karneval 

– Dětský den 

– Prezentace na 
webu obce 
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Míchov 

Z činnosti: 

Dětské karnevaly 

Dětské soutěţe 

Charitativní akce 

Společné návštěvy 
divadla 

Návštěvy solné 
jeskyně 

výlety 
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Náměšť nad Oslavou 

Z činnosti 
− vítání občánků 

− cesta pohádkovým 
lesem 

− oţivlý zámek 

− masopustní rej 

− spolupráce s Domovem 
pro seniory 

− rukodělné dílny 

− receptáře 
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Náměšť nad Oslavou 
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Níţkov 

Z činnosti 

udrţování místních 
tradic 

akce pro děti 

spolupráce s 
dalšími spolky 

pálení čarodějnic 

výlety 



Počátky 

Z činnosti: 
charitativní akce 

udrţování místních 
tradic 

spolupráce s 
ostatními spolky 

vánoční a velikonoční 
výstavy 

podíl na organizování 
Václavských slavností 
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Pohledec 

Z činnosti: 

−udrţování místních 
tradic  

−oslavy MDŢ 

−dětský den 

−akce ke Dni seniorů 

−mikulášská nabídka 

−spolupráce s dalšími 
místními spolky 
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Příseka 

Z činnosti: 
podíl na 
masopustním 
průvodu 

dětská merenda 

dětský den 

adventní radování 

výroba perníčků 

zdobení vánočních 
stromečků 
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Radostín 

Z činnosti: 
přednášky ke 
zdravému ţivotnímu 
stylu 

kulturní akce pro 
veřejnost  

akce pro děti 

stezka odvahy, 

sportovní odpoledne 

návštěvy muzeí 



Rozsochatec 

Z činnosti: 
Charitativní akce 

Dětský den 

Jablkobraní 

Mikulášská nadílka 

Dovádění masek 

Úklid obce 

Vítání občánků 

činnost na vlastních 
webových stránkách 
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Roţná 

Z činnosti: 

udrţování místních 
tradic 

velikonoční výstava 

vánoční výstava 

kulturní akce pro 
ţeny  

organizované 
návštěvy divadel 
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Stařeč 

Z činnosti: 
udrţování místních 
tradic 

pohádková cesta 

akce pro seniory 

spolupráce 
s ostatními spolky 

pálení čarodějnic 

prezentace na webu 
městyse  



Studenec 

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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Světlá nad Sázavou 

Z činnosti 
Turistické vycházky 

Besedy ke zdravému 
ţivotnímu stylu 

Projekt Společná 
setkávání 

Farmářské trhy 

pochod generací, 

setkání heligonkářů 

samostatná ţenská 
kandidátka „Svěţest“ 

Činnost na vlastních 
webových stránkách 
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Štěpánov nad Svratkou 

Z činnosti: 
Udrţování 
místních tradic 

Spolupráce s 
ostatními spolky 

Oslavy MDŢ 

Akce pro děti v 
době prázdnin 

Ples 

Návštěvy seniorů 
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Štoky 

Z činnosti: 
loučení dětí s MŠ 

soutěţ Pečeme z 
jablek 

rukodělné dílny 

akce pro děti  

drakiády 

zájezdy  

rozsvícení vánočního 
stromečku 

akce SPOZ 
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Třebenice 

Z činnosti 

– Udrţování místních 
tradic 

– Spolupráce 
s ostatními spolky 

– Babský bál 

– Dětský den  
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Ujčov 

Z činnosti: 
Ostatková taškařice 

Dětský karneval 

Slet čarodějnic 

zájezdy 

Mikulášská nadílka 

podíl na oslavách 
650 let od první 
písemné zmínky o 
obci 



Unčín 

Z činnosti 

udrţování místních 
tradic 

spolupráce s 
dalšími spolky 

akce pro děti 

setkávání s ţenami 

výlety do okolí 
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Úsobí 

Z činnosti: 
Přednášky pro seniory 

Rukodělné dílny 

Oslavy MDŢ 

Drakiáda 

Dětský karneval 

Vánoční výstava 

prezentace 
prostřednictvím 
vlastního webu 



16.2.2012 ČSŽ – Kraj Vysočina 56 

Věcov 

Z činnosti: 

Strašidelná dýňová 
stezka 

Dětský karneval 

Stezka odvahy 

Turistické výlety 

zapojení do akce 
Čistá Vysočina 
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Velké Meziříčí 

Z činnosti: 
Vánoční a 
velikonoční výstavy 

Kateřinská zábava 

Mikulášské posezení 
pro seniory 

Květinový den 

Spolupráce s 
dalšími subjekty 
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Věţ 

Z činnosti: 
– Karneval v kulturním 

domě ve Skále 

– Setkání seniorů v 
kulturním domě ve 
Skále 

– Dětský den na místním 
hřišti ve Věţi 

– Vítání občánků v kapli 
ÚSPD ve Věţi 
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Vysoké Studnice 

Z činnosti: 
– Udrţování místních 

tradic 

– Spolupráce 
s ostatními spolky 

– Pouť 

– Masopust 

– Den matek 

– Akce pro seniory 
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Ţdírec nad Doubravou 

Z činnosti: 

udrţování místních 
tradic 

úzká spolupráce s 
Klubem seniorů 

kulturní a vzděůávací 
programy pro seniory 

společná posezení 

Rukodělné dílny 

 



Ţirovnice 

Z činnosti: 
- oslava Dne matek 

- pomoc při 
organizování 
sportovních akcí 

- pomoc při organizaci 
jezdeckých soutěţí 

- bazary dětského 
oblečení 

- spolupráce s dalšími 
spolky 
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