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1. IdentIfIkační údaje organIzace

název organizace:  Ženy50, o. s.
organizační forma:  občanské sdružení
Ič:     270 48 047 
dIč:     CZ27048047
adresa:
obec:     Brno 
kód obce:    010006 
pSč:     603 00
Ulice:     Výstavní č. p. 118, č. o. 26
telefon:    728 74 04 49 
e-mail:    info@zeny50.cz 
http://    www.zeny50.cz
datum a čís. registrace: 21. 11. 2006; Vs/1-1/65743/06-r 
    u Ministerstva vnitra čr
číslo účtu, banka:  2632777001, raiffeisen Bank 5500
Statutární zástupce:  předsedkyně sdružení ing. Jana Jarušková
adresa kanceláře:  Anenská 10, 602 00 Brno

výbor sdružení:  
ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení
Mgr. Věra Janáková – místopředsedkyně sdružení
ing. Věra Pakostová – členka výboru
Lída Frišaufová – členka výboru do 13. ledna 2011

zaměstnankyně sdružení:
ing. Jana Jarušková – předsedkyně sdružení
Věra Janáková – místopředsedkyně sdružení 

dobrovolnice
Hana strejčková
ing. Věra Pakostová
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 2. z naší čInnoStI

 přednášky, besedy
V rámci projektu „stárneme aktivně“ byl realizován cyklus přednášek a besed za-
měřený na  rozšíření vědomostí, komunikačních dovedností, rozvoj osobnosti, zdra-
vý životní styl, získání praktických vědomostí ohledně financí, funkčního prádla, dů-
chodů, vlastní bezpečnosti apod. Byly zavedeny i hodiny pod názvem HZP, které 
poskytovaly ženám větší možnost poznat se navzájem při různých hříčkách, tréno-
vat svůj mozek, zamyslet se nad nadneseným tématem, zkoumat svoji osobnost atd. 
Přednášek se zúčastnilo 327 osob.

20. ledna 2011 – autogramiáda knihy „rakovina a já aneb oD nEMoCi K MoCi“
– JUDr. Monika Dostálová
27. ledna 2011 – setkání s kosmetickou poradkyní – ivana Janíčková
3. února 2011 – HZP – hry, zábava, poučení – Věra Janáková + Jana Jarušková
4. února 2011 – setkání s obrazy slavných malířek – odborný výklad k výstavě
v Místodržitelském paláci měla paní Božena Linzerová
10. února 2011 – Leoš Janáček a Brno – Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
17. února 2011 – naše komunikace – JUDr. Monika Dostálová
24. února 2011 – Budování mezilidských vztahů pomocí technologie EniostYL
– Mgr. oksana Šmeralová
3. března 2011 – Potřeba rituálů včera a dnes – MUDr. Pavla Vokřínková
17. března 2011 – trénink paměti – Mgr. Věra Janáková
24. března 2011 – Hypnóza manipulativní komunikace – Mgr. oksana Šmeralová
31. března 2011 – terapie sběratelstvím – PhDr. Ludmila růženecká
7. dubna 2011 – Divoká Aljaška – Věra Bílá
14. dubna 2011 – naše komunikace – JUDr. Monika Dostálová
28. dubna 2011 – Etika a ekologie člověka – MUDr. Pavla Vokřínková
5. května 2011 – tradiční čínská medicína a její použití v dnešní době
– MUDr. Doris Danielová
6. října 2011 – Umím nakládat se svými penězi? – Gabriela Linhartová
13. října 2011 – Jak na nemoci a jiné bezmoci – JUDr. Monika Dostálová
20. října 2011 – Umění čínských zahrad v dnešní moderní číně – ing. Eva Homolová
3. listopadu 2011 – Lymfatický systém – MUDr. Pavla Vokřínková
10. listopadu 2011 – o lásce, vztazích a přátelství mužů a žen – ing. Miroslav 
Hrabica
24. listopadu 2011 – Výtvarná kultura ve 2. pol. 20. století v Brně
– Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
8. prosince 2011 – Fotografujete rádi? – Vít Mádr
15. prosince 2011 – Předvánoční posezení 

 exkurze
12. května 2011 – Univerzitní Kampus v Brně – doc. MUDr. Pavel Matonoha, Csc. 
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 MoSty
setkání probíhala každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci na Anenské 10 v Brně od 15.30 
do 17.00 hod. 
6. října 2011 – výlet do strážnice – pořádala členská organizace rady seniorů JMK. 
13. října 2011 – taneční odpoledne – přes radu seniorů JMK.

 pc kurzy
Ženy i muži, kteří se účastní počítačových kurzů občanského sdružení Ženy50,  již 
tradičně pozitivně hodnotí výuku v malém kolektivu  svých vrstevníků (max. 5 osob 
v jednom kurzu), přítomnost dvou lektorek, jejich věk 50+ i vstřícný a trpělivý přístup. 
V roce 2011 počítačové kurzy absolvovalo 91 osob. 

Kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé probíhaly v prostorách sdružení na Anen-
ské 10 v Brně, jednou týdně ve dvouhodinových lekcích, celková délka kurzu čini-
la 20 hodin. 
Byly otevřeny i kurzy grafiky na počítači. Ženy se učily upravovat v programu GiMP 
digitální fotografie, vytvářet koláže, blahopřání k narozeninám, svátku apod. Kurzy 
probíhaly jednou týdně, délka lekce 1,5 hod. Celková doba výuky v 10 lekcích či-
nila 15 hodin. od roku 2010 pořádáme i kurzy PowerPointu, v délce 5 lekcí po 1,5 
hod, celkem 7,5 hod.

17. ledna 2011 – 18.00 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
18. ledna 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
18. ledna 2011 – 17.30 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
19. ledna 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
19. ledna 2011 – 16.00 – 18.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
20. ledna 2011 – 10.30 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
04. dubna 2011 – 18.00 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
05. dubna 2011 – 17.30 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu pro mírně pokročilé 
06. dubna 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
06. dubna 2011 – 16.00 – 18.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky 
07. dubna 2011 – 10.30 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
03. října 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro mírně pokročilé 
03. října 2011 – 18.00 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
04. října 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
04. října 2011 – 17.30 – 19.30 hod. – zahájení PC kurzu pro mírně pokročilé 
05. října 2011 – 10.00 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky 
05. října 2011 – 16.00 – 18.00 hod. – zahájení PC kurzu pro začátečníky
06. října 2011 – 10.30 – 12.00 hod. – zahájení PC kurzu – grafika na počítači 
06. října 2011 – 14.00 – 15.30 hod. – zahájení PowerPoint
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 Semináře, kurzy
17. ledna 2011 – zahájen trénink paměti; vždy od 16.00 do 17.30 hod. – 10 lekcí – 
Mgr. Věra Janáková
8. února 2011 – zahájen kurz angličtiny pro mírně pokročilé – Mgr. Eva Klímová
20. září 2011 – zahájeny kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé – 
Mgr. Eva Klímová
3. října 2011 – zahájen trénink paměti; vždy od 16.00 do 17.30 hod. – 10 lekcí – 
Mgr. Věra Janáková

 cvičení tchai-ti
2. února 2011 – zahájení 3měsíčního kurzu tchai-ti pro začátečníky a pokročilé
5. října  2011 – zahájení 3měsíčního kurzu tchai-ti pro začátečníky a pokročilé
Mgr. Věra Janáková. Kurzy absolvovalo 54 osob.

 zdravotní cvičení 
Proběhlo pod vedením cvičitelky zdravotní tělovýchovy ing.  Drahomíry Maťové. 
Ve  4hodinovém bloku se zájemkyně seznámily se zásadami zdravotního cvičení 
a vyzkoušely si je ve cvičebních hodinách zaměřených na pohybové ústrojí.
19. února 2011 – 13.00–17.00 hod. 
12. listopadu 2011 – 13.00–17.00 hod. 

 ac fItneSS
22. října 2011 – 9.30–11.30 hod. návštěvní dopoledne v AC FitnEss – lektorka 
PaedDr. Hana toufarová
Cvičení absolvovalo 51 osob.

 Sportovní a poznávací akce
Velké oblibě se těší sportovně poznávací akce orga-
nizované sdružením Ženy50. Ženy, ale i  muži, se 
podívají na  místa, která mnohdy neznají, dozví se 
od organizátora dané akce spoustu novinek, důležitá 
je i okolnost poznání nových lidí, seznámení se mezi 
sebou navzájem. Akce probíhají ve  veselém, spon-
tánním duchu. 
sobota 15. ledna 2011 „třešť – město betlémů“, při-
pravila ing. Věra Pakostová
sobota 16. dubna 2011 Boskovice, připravila 
ing. Věra Pakostová
sobota 17. září 2011 olešnice – modrotisková dílna 
rodiny Danzingerů, připravila Věra Bílá
sobota 24. září 2011 Výlet za  krásnou přadlenou 
(Velká Klajdovka – Bílovice – Brno-obřany), připra-
vila táňa nedvědová

2 0 1 1
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sobota 8. října 2011 Arboretum Křtiny – Den otevřených dveří, připravila ing. Jana 
Jarušková

pobyty
sobota 28. května – pátek 3. června 2011 – horský hotel Jelenovská, Bílé Karpaty
čtvrtek 8. září – neděle 11. září 2011 – Krkonoše, Dolní Albeřice

vodácké akce
pátek 13. května 2011 – 16.00 – 17.30 hod. – vodácký výcvik na svratce – vedl Petr 
Koukal, instruktor oddílu Káčata
sobota 18. června 2011 – sjezd Moravy na raftech z Vnorov do rohatce
neděle 7. srpna 2011 – sjezd Moravy na raftech z Vnorov do rohatce
neděle 21. srpna 2011 – sjezd Moravy na raftech z Vnorov do rohatce

 úhel pohledu
31. března 2011 proběhla uzávěrka fotosoutěže 3. ročníku a v září 2011 byl vyhlá-
šen 4. ročník fotosoutěže Úhel pohledu. Fotosoutěže se zúčastnilo 30 soutěžících, 
celkem poslali přes 163 snímků. Porota vybrala ve dvou kategoriích:
Kategorie A
1) stanovská Eva, Chrudim 
2) Caránková Ludmila, Jablonec n. nisou
3) stolář Petr, MVDr., Valašská Bystřice 

Katagorie B
1) stanovská Eva, Chrudim
2) Bohumila trhlíková, Brno 
3) Hrazdírová Blanka, ing., Brno 

výstava
31. ledna 2011 byla zahájena výstava panelů s nejlepšími fotografiemi z fotosoutě-
že Úhel pohledu v nemocnici Milosrdných bratří na Polní ulici v Brně.
Od 6. června do 26. července 2011 byly panely umístěny v Kapli sv. Anny Fakultní 
nemocnice u sv. Anny na Pekařské 53 v Brně. 
Od 20. září do 15. října 2011 – výstava v Urban centru v Brně.

 koncert ke dni matek s vyhodnocením fotosoutěže Úhel pohledu
8. května 2011 proběhl od 19.00 hod. na Údolní 39 koncert ke Dni matek, na kterém 
účinkovalo Moravské klavírní trio. V rámci koncertu byly vyhlášeny rovněž nejlepší 
snímky fotosoutěže Úhel pohledu. 

 Bulletin Ženy 50+
V průběhu roku byla připravena 4 čísla elektronického časopisu 
pod názvem Bulletin Ženy 50+. 
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číslo 1/2011 vyšlo v březnu
číslo 2/2011 vyšlo v červnu
číslo 3/2011 vyšlo v září
číslo 4/2011 vyšlo v prosinci

 Brněnské dny pro zdraví
i letos jsme se aktivně zapojily do projektu Kanceláře Brno-Zdravé město. V rámci 
této kampaně jsme uspořádaly dvě akce na Anenské 10 v Brně. 
26. září 2011, 16.00–19.00 hod.
– „Ve dvou se to lépe táhne...“ (představení projektu MostY) 
29. září 2011, 16.00–19.00 hod. – „V padesáti život nekončí...“ (představení sdruže-
ní Ženy50).

 propagace sdružení
Webová prezentace
Významnou roli v propagaci občanského sdružení Ženy50 a jeho aktivit hrají webo-
vé stránky www.zeny50.cz, které si zaměstnankyně sdružení samy vytvořily a nadá-
le udržují a aktualizují. 

český rozhlas Brno
28. března 2011 od 11.00 –11.30 hod. v Apetytu s paní Marcelou Antošovou vystou-
pily k projektu MostY ing. Jana Jarušková a Mgr. Věra Janáková

český rozhlas 2 – praha
V sobotu 12. prosince 2009 byl od 17.30 do 18.00 hod. vysílán v českém rozhlase 
2 – Praha v cyklu Dobrá vůle dokument o sdružení Ženy50, nazvaný Život ještě ne-
končí. V prostorách sdružení natáčela pořad 19. listopadu 2009 v průběhu počítačo-
vých kurzů a následné přednášky Jaroslava Haladová. své názory pronesly, kromě 
Jany Jaruškové a Věry Janákové, i členky sdružení.
V neděli 20. února 2011 byl tento pořad reprízován.

tisk
Průběžně byly zveřejňovány informace o akcích v Programu Brněnsko, KAMu, zpra-
vodajích městských částí, v Metropolitanu i denním tisku.

 Stáže
V roce 2011 byla ve sdružení na praxi Monika trebichalská – studentka Fss MU, 
obor genderová studia. 
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3. dotace na čInnoSt

podané projekty
JMK – projekt „Stárneme aktivně“ • Dotace 50.000 Kč.
MMB, odbor kultury – projekt „Koncert ke Dni matek“ • Dotace 10.000 Kč.
MMB, odbor zdraví – projekt „PC kurzy pro věk 50+“ • Dotace 20.000 Kč.
Ministerstvo kultury ČR – projekt fotosoutěž „Úhel pohledu“ • Dotaci jsme nedostali.
Cena Nadace ERSTE – projekt „Pomáháme ženám 50+“ • Dotaci jsme nedostali.
Nadace VIA, Fond místních iniciativ – projekt „MOSTY“ • Dotaci jsme nedostali.

4. členStví v organIzacích

Anno JMK
AVPo – Asociace veřejně prospěšných organizací. 
rady seniorů čr

V srpnu 2011 jsme podpořili iniciativu česko se hýbe.  

5. SponzorSké příSpěvky v roce 2011

sCAn quilt         10 000 Kč
ing. Vlastimil Klusáček, Zednictví    10 000 Kč 
ing. oldřich Holas LtC, spol. s r. o.    10 000 Kč 
ing. Pavel Pakosta, Plynová zařízení – revize a poradenství 10 000 Kč 
Mgr. oksana Šmeralová     10 000 Kč 
Pakostová Věra         1 000 Kč 
Špačková Ludmila           300 Kč 
rojková Eva            700 Kč 
Vodičková Alena           300 Kč 
JUDr. robert Kerndl      35 005 Kč 
Alena Karlasová           400 Kč 
Jan Janák       10 000 Kč 
Falton, s. r. o.         2 100 Kč 
MUDr. Zdenka Kopáčková       3 000 Kč 
rostislava Kříčková                     150 Kč
Alena Karlasová           500 Kč 

občanské sdružení Ženy50 v roce 2011 perspektivně rozvinulo svoji činnost. rozší-
řilo svoji členskou základnu – přes 250 aktivních členek a sympatizantek. Ve sdru-
žení pracovaly 2 zaměstnankyně a dvě dobrovolnice. Proběhly desítky úspěšných 
akcí. Byla navázána partnerská spolupráce s  dalšími neziskovými organizacemi, 
prohlubovány kontakty s Magistrátem města Brna i Jihomoravským krajem. 
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 6. ekonoMIcké údaje
     
ekonoMIcké údaje oBčanSkého SdrUŽení Ženy50 za rok 2011   
  

Celkem v Kč

příjmy celkem 637 483,00 kč

JMK – projekt stárneme aktivně 50 000,00 Kč

Brno-střed propagace 3 000,00 Kč

MMB – odbor zdraví 20 000,00 Kč

     – odbor kultury 10 000,00 Kč

rada seniorů JMK příspěvky účastníkům PC kurzů 25 750,00 Kč

Z darů 103 395,00 Kč

Vlastní příjmy členské příspěvky 18 875,00 Kč

Vlastní činnost 406 440,00 Kč

Úroky 23,00 Kč

výdaje celkem 550 878,00 kč

Z toho osobní náklady celkem 251 124,00 Kč

Zákonné pojištění 80 541,00 Kč

Materiálové náklady 12 481,00 Kč

služby 161 389,00 Kč

spotřeba energie 25 068,00 Kč

opravy a udržování 2 100,00 Kč

Cestovné 4 096,00 Kč

reprezentace 6 060,00 Kč

ostatní poplatky 2 000,00 Kč

ostatní náklady 3 676,00 Kč

Bankovní poplatky 2 343,00 Kč 

hosp. výsledek (příjmy – výdaje) 86 605,00 kč

Děkujeme našim partnerům za vstřícnost, cenné rady a finanční i morální podporu. 
Bez jejich přispění by činnost sdružení nemohla probíhat v takové šíři, v jaké se v le-
tošním roce uskutečnila. Děkujeme speciálně: firmě Silex, s. r. o., panu JUDr. Rober-
tu Kerndlovi, Mgr. Oksaně Šmeralové, Ing. Pavlu Pakostovi, Ing. Vlastimilu Klusáčko-
vi, Ing. Oldřichu Holasovi, Janu Janákovi, MUDr. Zdence Kopáčkové, Aleně Karlaso-
vé, občanskému sdružení Vaňkovka, partnerům v projektu Úhel pohledu – Mgr. Iva-
ně Draholové, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město, Institutu digitální fotografie, 
Českému rozhlasu Brno, Knihovně Jiřího Mahena, keramičce Táni Nedvědové, umě-
leckému fotografovi Vítu Mádrovi. 



Ženy50

o b č a n s k é h o  s d r u ž e n í

V roce 2012 vydalo občanské sdružení Ženy50

V ý r o č n íV ý r o č n í

zpráva
o   č i n n o s t io   č i n n o s t i

www.zeny50.cz


