Vážené delegátky, vážení hosté,
Podávám Vám zprávu SŽ za období od posledního sněmu, který se konal dne 25. 9. 2015 do
dnešních dnů. Toto funkční období se vyznačovalo určitou stabilitou a klidem, který nastal po
letech 2O10-13, kdy KDU neprošla do PS. Toto složité období se také projevilo i ve SŽ, kdy
některé organizace v krajích přestaly fungovat. Po úspěšném návratu KDU do PS se situace
zlepšila, začaly vznikat nová SŽ, např. v Karlovarském kraji a nedávno v Královéhradeckém
kraji a také v Olomouckém kraji došlo k obnovení činnosti. Všechny delegátky nově
vzniklých organizací zde srdečně vítám. Střední Čechy jsou tradičně problematické, a proto
doporučuji, aby se členky tohoto kraje zařadily do pražského SŽ, většina žen stejně pracuje
v Praze. S naléhavou prosbou se obracím na br. místopředsedu J. Bartošku, aby pomohl při
restartu SŽ v Jihočeském kraji. Byla to významná a dobře fungující organizace, která
odchodem některých členek (Květy Lauterbachové, Vendulky Bartošové aj) přestala být
aktivní. Myslím, že i pro KDU-ČSL v Jihočeském kraji je to ztráta.
SŽ na celostátní úrovni mělo několik významných akcí. V Praze se uskutečnilo setkání EPP
Women v čele s předsedkyní Pí Doris Pack aj. Vřelé poděkování za tuto perfektně
připravenou a provedenou akci patří místopředsedkyní s. Marií Jílkové.
Za velmi zdařilý čin pokládám založení – doufám dlouhodobé tradice a sice soutěže „Naše
politička“, která měla dobrý ohlas nejen ve straně, ale i na veřejnosti. Se svým příspěvkem na
mé vystoupení naváže i l. místopředsedkyně SŽ s. Zdenka Kumstýřová, iniciátorka akce,
která vás zároveň seznámí se zamýšleným dalším ročníkem.
V této souvislosti bych ráda připomenula jinou okolnost, která s tím také souvisí. Je
dostatečně známé moje jednání s pravnučkou Charlotty Masarykové Dr.Kotikovou ve věci
souhlasu používat pro název soutěže jméno CH. G. Masarykové, i když jednání nebylo
úspěšné. Nicméně jsme se seznámily s dalším fenoménem - a sice jsme zjistily, že na
Valašsku – respektive Hutisku Solanec je vystavěn pomník Charllotě Garique Masarykové,
který pochází z roku 1926. Je to památka na naši I. dámu a je velmi pozoruhodné, že tento
pomník zbudovali místní občané a ochránili jej v obou totalitách. Členky SŽ Zlínského kraje
a Moravskoslezském kraje, ale také z Ústeckého kraje přijela Věrka Šnapková se zúčastnily
oslav 90. výročí od založení. Doufám, že příštích oslav se zúčastní i členky SŽ Olomouckého
kraje.
Činnost krajských organizací hodnotím velmi dobře. Vážím si práce každého kraje, i když
každý kraj má jiné podmínky pro svou práci. Není možné kraje mezi sebou porovnávat.
Oceňuji každý kraj a děkuji všem za Vaši práci. Také mám naději, že i Praha s novým
vedením začne plnit úkoly, které souvisí s jejím postavením v hlavním městě. Především mám
na mysli koordinaci postupů všech stranických frakcí a hnutí (Forum 50, Gender Studies aj. ,
Radou vlády aj.)
Fungování CV a revizní komise byly dobré, u revizní komise bych si představovala rozšíření
její činnosti o další témata.

Týmu ekonomek Evě Huťťové, Karle Vaculínové musím jen děkovat za zodpovědnou péči o
naše finanční prostředky. Bez Vás bychom to nezvládly,
Co nás čeká dále. Na podzim budou komunální volby a v některých obvodech se uskuteční i
senátní volby: KDU-ČSL je tradičním významným hráčem v obsazení radnic a obecních
zastupitelstev. SŽ musí nasadit značné úsilí v těchto volbách, aby se prokázalo, že Naše
političky ve straně jsou schopny vybojovat významné pozice v zastupitelstvech měst a obcí.
Vyzývám proto všechny krajská SŽ k mimořádné aktivitě při přípravě komunálních voleb.
Dalším úkolem, kterému musíme věnovat pozornost, je prosazování žen do stranických i
veřejných funkcí. Na základě analýzy o postavení žen v KDU ČSL, které provedlo Forum
50%, jsem ustavila analytický tým, který se danou problematikou bude zabývat. Ve svých
složkách naleznete DOPIS předsedovi strany, který jsem napsala, když nebyla na sjezdu
zvolena do vedení strany žádná žena. Na dopis bohužel nepřišla žádná odpověď.
V neposlední řadě velmi citlivě vnímáme, že budoucí premiér v nově zamýšlené vládě ruší
mj. i ministerstvo pro lidská práva, národnostní menšiny, legislativu a rovné příležitosti. Jistě,
budoucí šéf kabinetu má právo zvolit si aranžmá, jaké mu vyhovuje, ale musí zachovat jeho
funkčnost, což zařazením pod ministerstvo spravedlnosti nevidím moc dobré řešení. Proto se
obracím na naši europoslankyni Michaelu Šojdrovou, aby s ostatními kolegy z lidové frakce
EP tuto věc sledovala a pomohla zjednat nápravu. A pro vás milé kolegyně SŽ je tu příležitost
k mimořádné politické aktivitě, zejména předsednictva SŽ.
Jak jistě víte, již 2 měsíce se léčím se zraněnou páteří a věřte, že z nemocničního lůžka se
příprava Sněmu nedělá dobře. Všechna tíha spočívá na mé statutární místopředsedkyni
Zdence Kumstýřové, za což bych ji chtěla moc poděkovat a této činnosti si velmi vážím a
cením. Pomoc mi poskytují i další členky např. Dana Forišková, Pavla Stankayová, Jana
Duchková a další, děkuji všem za jejich práci.
Závěrem bych našemu sněmu chtěla popřát hladký průběh a mnoho podnětných návrhů do
dalších let činnosti.
Všechny vás, co nejsrdečněji zdraví, Vaše předsedkyně Eliška Janšová

