
 

 

 

Projekt „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“  financovala Evropská unie 
v rámci programu „Evropa pro občany“ 

 

 

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst 

 
Účast: Projekt umožnil setkání 74 občanů, z nichž 29 pochází z Vítkova (Česká republika), 22 z Kalet (Polská 
republika) a 23 z Vrbového (Slovenská republika) 
 
Místo/data: Setkání se uskutečnilo ve Vítkově v České republice od 10. 9.2015 do 13. 10. 2015. 
 
Stručný popis: 
 
1. den – 10. 9. 2015   
První den byl věnován zahájení projektu a vernisáži. 
Po slavnostním zahájení projektu starostou města Vítkova proběhlo také zahájení výstavy fotografií a předání cen 
fotografům vítězných snímků. Dvě ceny byly uděleny místním fotografům z Vítkova a jedna cena putovala do 
slovenského Vrbového. Program vernisáže zpestřilo vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Vítkově.  
Výstava proběhne také v Kaletách a Vrbovém. 
V závěru večera všichni účastníci vyplnili dotazník zaměřený především na znalosti z historie i současnosti 
Evropské unie. Dotazník jsme společně vyhodnotili poslední den projektu, protože během přednášek se účastníci 
dozvěděli ještě mnoho nových a zajímavých informací, o kterých jsme pak společně debatovali v dalších dnech. 
 
2. den – 11. 9. 2015 
Beseda s poslankyní Parlamentu ČR Danou Váhalovou 
Beseda byla zaměřena především na postavení žen ve společnosti, skloubení rodinného života s funkcí 
poslankyně, zákony na ochranu rodiny, funkce rodiny a vztahy mezi dětmi, rodiči a prarodiči a tradičním pojetím 
rodiny, starobní důchody.    
Beseda s místostarostkou města Vítkova Lenkou Sonnkovou 
Beseda byla zaměřena na působení žen v komunální politice, skloubení rodinného života, politické a profesní 
kariéry. 
Přednáška o zaměstnávání žen v ČR  
Vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ ve Vítkově představila problematiku zaměstnávání žen v ČR. Na konkrétních 
případech uvedla také výhody poskytované ženám a rodičům s nezletilými dětmi. Zároveň informovala o vybavení 
úřadů a institucí ve vztahu k rodičům s dětmi.  
Návštěva Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou 
Odpolední část programu byla věnována návštěvě Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. V rámci prohlídky 
se účastnice seznámily s historií i současnosti těžby a zpracování břidlice na Vítkovsku a Budišovsku - oblastí s 
největším výskytem břidlice v ČR. Do prohlídky jsme zahrnuli také návštěvu nově otevřené interaktivní zahrady. 
Cesta česko-německého porozumění (Budišov nad Bud., část Guntramovice)  
Již v muzeu břidlice jsme se dotkli problematiky oblasti - odsunu německého obyvatelstva z oblasti Sudet. Snad 
právě proto vznikla v této oblasti symbolická "Cesta česko-německého porozumění", kterou jsme společně 
navštívili, abychom si uvědomili a připomněli, jak důležité je nejen využívat vymožeností společné Evropy, ale 
stále čerpat ze společné historie a zkušeností evropských národů. 
Zlatá lípa (Budišov nad Bud., část Guntramovice) 
Od Cesty česko-německého porozumění vede cesta k lípě, která je spojena s postavou gen. Laudona a dle 
pověsti je pod jejími kořeny ukrytý poklad. Zde jsme si tedy užili trochu historii a každé město povyprávělo 
některou z legend spojených s jejich městem nebo okolím. 
Historické mezníky vývoje Evropské unie 
Přednáška byla zaměřena na historický vývoj EU od samotného začátku, přes přistupování jednotlivých zemí v 
průběhu let až po současnost. 
Přednáška byla doplněna zajímavou a poutavě zpracovanou prezentaci. 
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3. den – 12. 9. 2015 
Muzeum Bruntál – Kosárna Karlovice 
Kosárna v Karlovicích je ukázkou tradičního života a řemesel na venkově. Styl hospodaření i vybavení 
domácností je v ČR, SR a PR velmi podobný. Mnohdy jsou velmi podobné i názvy pro vybavení stavení, pro 
jednotlivé zemědělské a lesnické práce. Probíhaly zde debaty o především ženských pracích, o úloze žen při 
výchově dětí a péči o domácnost a to nejen v minulosti, ale i dnes. Při těchto rozpravách se ženy také dotkly 
dnešního soužití generací, nutnosti rozdělení rodin v okamžiku, kdy jeden z rodičů pracuje mimo své bydliště 
nebo dokonce v zahraničí. 
Horské lázně Karlova Studánka - lázeňská péče, spolupráce mezi státy při péči o děti 
Přednášku na téma "Péče o zdraví a lázeňská péče" si pro účastnice projektu připravil ředitel lázní. Seznámil 
přítomné s rizikovými faktory civilizačních chorob, nutnosti pečovat o své zdraví a zdravý životní styl a s 
lázeňskou péči v ČR (pro české i zahraniční občany). Představil projekt, jehož cílem bylo poskytnutí ozdravné 
péče čínským dětem. Tento projekt probíhal přímo v lázních a byl ukázkou, jak je potřebná spolupráce a pomoc 
mezi národy. 
Po přednáškách následovala prohlídka lázní a návštěva lázeňského wellness centra.   
Tradice a řemesla 
V rámci večerní lekce tradičních řemesel se ženy seznámily se zpracování ovčí vlny a samy si vyrobily plstěné 
domácí mýdlo. Ženy se tak odvezly z projektu i pěkný vzpomínku nebo dáreček pro své blízké. 
Tato rukodělná aktivita tematicky navazovala na dopolední program v Karlovicích.  
 
4. den – 13. 9. 2015 
Volnočasové aktivity – jóga  
Lekce jógy probíhala v nedávno zrekonstruované tělocvičně (za finanční podpory EU) ve vítkovském sportovním 
areálu. Tato lekce byla do programu zařazena nejen z důvodu uvolnění a navození příjemné atmosféry během 
projektu, ale hlavně proto, aby ženám ukázala směr k dalším možnostem využívání volného času a péči o zdraví. 
Všichni se podle svých fyzických možností se do cvičení aktivně zapojili.  
Prohlídka tělocvičny a sportovního areálu 
 Po skončení lekce jsme si prohlédli sportovní areál – multifunkční hřiště na minifotbal, volejbal a nohejbal, 
nohejbalové hřištěm, atletický stadion, fotbalové hřiště, kde zrovna trénovali vítkovští žáci. Protože areál navazuje 
na městský park (kulturní památka), prošli jsme parkem a cestou na místo výsadby lípy jsme se ještě zastavili na 
prohlídku novogotického farního kostela (kulturní památka), prošli jsme kolem kina (kulturní památka) a podívali 
se na probíhající rekonstrukci kulturního domu. 
Výsadba lípy 
Pro výsadbu lípy jsme vybrali krásné místo nedaleko centra města. Po slavnostním úvodu zástupců partnerských 
měst se starostové měst Vítkova (Pavel Smolka) a Kalet (Klaudiusz Kandzia) chopili čestného úkolu výsadby lípy, 
symbolu, který po mnoho dalších desetiletí bude toto společné setkání připomínat. 
Vznikla zde také myšlenka v tomto krásném úmyslu pokračovat a při společných setkáních vysazovat další 
stromy, jejichž kořeny budou stejně pevné jako přátelství našich měst – Vítkova, Kalet a Vrbového. 
Ukončení projektu 
V závěru projektu jsme společně vyhodnotili dotazníkové šetření se závěrem, že opět jsme nabyli mnoho nových 
poznatků a zkušeností a navázali další nová přátelství. 
Po závěrečných proslovech jsme se všichni rozešli (rozjeli) do svých domovů v naději, že se opět co nejdříve 
setkáme.      
 

 


